ZAPIŠ
Z S. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLASY,
K.ONANÉHO DNE JI.! 2.2019

Omluveni:

Brettl Jan, Gross Václav, Hanzliček Zdeněk, Jakeš Jan, Komatcvský Ivo. Kovářík Petr, Lorenzová
Markéta, Marik Karel, Novotný Jiří, Radoš Michal, Škop Michal, Záhřebský Vladimír
Kouba Tomáš, Pořádková Eva, Soutner Vít

Ověřovatelé zápisu:

Radoš Michal, Záhřebský Vladimír

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

Přítomni:

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 8. schůze zastupitelstva města dne li. 12.2019, ověřovatelů, zapisovatele, kontrola usnesení
Starosta města přivítal přítomné. Konstatoval že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva v počtu 11
a toto je tedy usnášení schopné. Omluvil nepřítomnost pp. Pořádkové, Soutnera, Kouby. Pan Novotný se dostaví na
jednání ZM později. Starosta předložil návrh programu jednáni tak, jak byl zveřejněn s návrhem doplnění o body:
zprávy o činnosti I. a II. místostarosty, řešeni dětských dluhů ze strany města Plasy, návrh ceny vody v Horním Hradišti
na rok 2020, rozpočtové opatření č. 13, oznámení p. Jurčíka o jeho rezignaci na post člena Kontrolního výboru ZM.
Upozornil, že předjednáním ZM mu byla předána rezignace p. Pořádkové na post předsedkyně Kontrolního výboru ZM.
I toto bude zařazeno jako bod jednání.
P. škop - sděluje, že jednání veřejného zasedání ZM je nahráváno.
p. Gross - podkladové materiály projednání ZM byly doplňovány přip. upravovány ještě předjednáním ZM. Žádá, aby
na případné změny a doplnění materiálů byli zastupitelé upozorněni před jednáním.
Starosta konstatoval, že k zápisu z veřejného zasedáni ZM č. 7 nebyly žádné připomínky.
Zdůvodnění: Starosta požádal členy ZM o hlasování k předloženému návrhu programu, včetně zapracování nově
navržených bodů.
Usnesení: ZM schvaluje program jednání, ověřovatelé zápisu jsou Radoš Michal, Záhrobský Vladimír a zapisovatelem
je Ivana Horská - tajemnice MěÚ.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 103/2019

zdrželo se: 0

Kontrolu usneseni od posledního jednání ZM provedla tajemnice MěÚ. Usnesení zjednání ZM č. 7 ze dne 25.9.2019 č.
95,96,97, 99,102 - splněna. Usnesení č. 98 a 101 - probíhaji.

T) Organizační záležitosti, zprávy
Z práva o činnosti I. a II. místostarosty

Zdůvodnění: I. mí srost arosta Bc. Tomáš Kouba předložil zprávu o činnosti za období 10/2018 - 11/2019.
II. místostarosta Tng. Ivo Komatovský předložil zprávu o činnosti.
ZM bere zprávy o činnosti I. a Il.místostarosty na vědomí.
Záměr převodu zametaeího vozu z majetku města Plasy do majetku TS Plasy s.r.o.
Zdůvodnění: Záměr převodu zametaeího vozu z majetku města Plasy do majetku TS Plasy s.r.o. RM doporučuje ZM
převod zametaeího vozu Multicar M30 2.0 A na společnost TS Plasy s.r.o. dle znaleckého posudku.
Usnesení: Zastupitelstvo města Plasy schvaluje rozhodnutí města Plasy jako jediného společníka obchodní společnosti
Technické služby Města Plasy, s.r.o., v působnosti valné hromady schvaluje o zvýšení základního kapitálu společnosti ve
výši 9.137.000,- Kč o částku 2.460.000,- Kč na částku 11.597.000,- Kč. a to převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení
dosavadního vkladu vnesením nepeněžitého vkladu, kterým bude motorové vozidlo Multicar M30 2.0 A. M27
CARRIER, identifikační číslo vozidla (VIN) WMU2M30E5DW270174, registrační značka 5P65364. Tuto vkladovou
povinnost převezme město Plasy, které je vlastníkem nepeněžitého vkladu, a to ve Huně do 30 dnů od rozhodnuli o
zvýšení základního kapitálu. Vkladovou povinnost pak město Plasy splni ve lhůté určené v zakladatelské listině
obchodní společnosti Technické služby Města Plasy, s.r.o. Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem Liborem Peprným (Na
Souvrati 367/18, 31800 Plzeň) ve znaleckém posudku číslo 114-13/19 ze dne 17.11.2019 na částku 2.460.000,- Kč,
přičemž celá tato částka 2.460.000,- Kč bude započtena na emisní kurs jediného společníka města Plasy. Zvýšením
základního kapitálu se dosavadní podíl jediného společníka města Plasy ve výši 9.137.000,- Kč zvýší o částku

2.460.000,- Kč na částku 11.597.000,- Kč.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 104/2019

zdrželo se: 0

Návrhy Obecně závazných vyhlášek města Plasy £.6/2(119, 7/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019 a 12/2019 (dále jen OZV)
Zuii’. odnčm: Tajemnice MěU předložila radě města návrhy OZV města Plasy č. 6/2019 - 12/2019. Rada města předkládá
návrhy OZV sc zpracováním svých návrhů. OZV č, 6/2019 a OZV č. 7/2019 byly již konzultovány s MV ČR, OZV č.
8/2019 bude předložena k projednání na zasedáni ZM v březnu 2020. Stanovisko k OZV č. 9/2019 by mělo býtMV ČR
zasláno do termínu konání ZVI.
OZV č. 6/2019 - bez připomínek.
Usnesení: ZVI schvaluje OZV města Plasy č. 6/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Plasy.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 105/2019

zdrželo se: 0

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíváni
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen OZV)
Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložen návrh OZV č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému,
shromažďováni, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OZV č. 7/2019. P. Škop uvedl, že v předložené OZV nejsou úlevy totožné z roku 2017. P. Radoš - informoval o
doporučení finančního výboru. K OZV č. 7/2019 dále diskutovali: starosta, p. Gross, p. Lorenzová, p. Jakeš a občané.
Majitel nemovitosti určené k individuální rekreaci v obci Nebřeziny p. Křížek přednesl stížnost na postup MčÚ ve věci
vybírání poplatku za svoz a likvidaci odpadů. OZV č. 7 nebyla schválena ( pro 7 - pp. Komatovský, Radoš, Hanzlíček,
Kovářík, Marik, Záhrobský, Brettl. Proti 4 - pp. Lorenzová, Jakeš, Škop, Gross). P. Gross navrhl její nové projednání za
účasti člena zastupitelstva p. Novotného.
ZM za účasti p. Novotného znovu projednávalo předložený návrh OZV č. 7/2019. P. Škop předložil protinávrh, aby do
předmětné OZV byly zapracovány kompletní úlevy platné v r. 2017 a druhý protinávrh, aby do OZV byly zapracovány
kompletní úlevy platné v r. 2017 s vyjmutím úlevy pro občany, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny.
ZM druhý předložený protinávrh p. Škopa neschválilo (pro - pp. Lorenzová, Škop, Gross, Jakeš. Proti - pp.
Komatovský, Radoš, Hanzlíček, Kovářík, Marik, Záhrobský, Brettl, Novotný).
ZM první předložený protinávrh p. Škopa neschválilo ( pro - pp. Lorenzová, Škop, Gross, Jakeš. Proti - pp.
Komatovský, Radoš, Hanzlíček, Kovářík, Mařík, Záhrobský, Brettl, Novotný).
Starosta požádal členy ZM o hlasování k původně předloženému návrhu OZV č. 7/2019. ZM OZV č. 7/2019 - schválilo.
Usnesení: ZM schvaluje OZV č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sbčru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro: 8
proti: 4
zdrželo se: 0
SCHVÁLENO usn.č. 106/2019

Gross Václav, Jakeš Jan, Lorenzová Markéta, Škop Michal

Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství(dále jen OZV)
Zdůvodnění: ZM projednalo OZV Č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvu. K předložené OZV
diskutovali: pp. Hanzlíček, Radoš, Kovářík, Gross, Mařík, Lorenzová. Hlasováni nebyl přítomen p. Novotný, při
hlasování přítomno 11 zastupitelů.
Usnesení: ZM schvaluje OZV č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 107/2019

zdrželo se: 0

Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze psů (dále jen OZV)
Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložen návrh OZV č. 10/2019 o místním poplatku ze psů. K předloženému
návrhu diskutovali: pp. Gross, Hanzlíček, Radoš, Škop. Pan Gross předložil návrh, aby OZV byla doplněna o úlevu ve
znění: Úleva se poskytuje: a) pro držitele psa. který má trvalý pobyt (sídlo) v RD v Plaších, ve výši 150,-Kč, b) pro
držitele, který má trvalý pobyt (sídlo) v obci Babina, Horní Hradiště, Lomnická, Nebřeziny. Žebnice. Přítomen p.
Novotný. Hlasujících zastupitelů 12.
Usnesení: ZM schvaluje OZV č. 10/2019 o místním poplatku ze psů, včetně zapracování návrhu úlev pro držitele psa v
RD v Plaších a obcích Babina, Horní Hradiště, Lomnička, Nebřeziny, Žebnice.

Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 108/2019

zdrželo se: 1 Hanzliček Zdeněk

Obecně závazná vyhláška ě. H/2019 o místním poplatku ze vstupného (dále jen OZV)
Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložen návrh OZV č. 11/2019 o místním poplatku ze vstupného.
Usnesení: ZM schvaluje OZV č. 11/2019 o místním poplatku ze vstupného. K předmětné OZV diskutovali: pp.
Hanzliček. Gross, Marik, Škop.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 109/2019

zdrželo se: 0

Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 o místním poplatku z pobytu (dále jen OZV)
Zdůvodnění: Zastupitelstvu je předložen k projednání návrh OZV č. 12/2019 o místním poplatku z pobytu. K předmětné
OZV diskutovali: pp. Hanzliček, Radoš, Marik.
Usnesení: ZM schvaluje OZV č. 12/2019 o místním poplatku z pobytu.
Hlasováni: pro: 12
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 110/2019

zdrželo se: 0

Řešení dětských dluhů ze strany města Plasy
Zdůvodnění: Člen zastupitelstva města p. Michal Škop předkládá žádost k RM, aby zařadila do programu jednání ZM
Plasy bod: "Řešení dětských dluhů ze strany města Plasy" - viz příloha. RM schválila projednání tohoto bodu v
programu jednání ZM.
V Plaších jsou 2 nezletilí "dlužníci", kteří nemají uhrazen poplatek za odpad. "Dluh" se skládá z neuhrazeného poplatku,
nákladů na právní zastoupení a nákladů za činnost exekutora. Příslušenství pohledávky nelze prominout formou usnesení
ZM.
Usnesení: ZM schvaluje záměr na zastavení aktuálně probíhajíc! exekuce a odpuštění příslušenství dluhů vzniklých
dětem a mladistvým do jejich 18 let věku ze strany města Plasy. ZM pověřuje člena ZM p. Michala Škopa k převzetí
infonnací o dlužnicích a exekutorech, kteří jednotlivé dluhy řeší.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 111/2019

zdrželo se: 1 Novotný Jiří

2) Výbory a komise, osadní výbory. SDH
Návrh odměn členům OV, výborů a komisí za období 10/2018 - 9/2019
Zdůvodnění: í. místostarosta předložil ZM ke schválení upravený Návrh rozdělení odměn členům OV, výborů ZM a
komisí RM za období říjen 2018 až září 2019 včetně ve výši 76.100,- Kč a odměnu p. Vlád. Záhrobskému st. ve výši
1.500,-Kč za jeho činnost v JPO SDH Horní Hradiště. K tomuto bodu diskutovali pp. Škop, Hanzliček, Radoš.
Usnesení: ZM schváiuje návrh odměn členům OV, výborů ZM a komisí RM v celkové výši 76.100,- Kč a odměnu p.
Vlád. Záhrobskému st. ve výši 1.500,-Kě za jeho činnost v JPO SDH Horní Hradiště.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 112/2019

zdrželo se: 1 Škop Michal

Návrh změny výše pravidelných měsíčních odměn pro 1. a ll.místostarostu města Plasy a neuvolněné členy ZM města Plasy
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil návrh změny odměňování zastupitelů města, kteří jsou zároveň
členy OV, komisí RM nebo výborů ZM s účinnosti ode dne 01. 01. 2020.
Starosta města předložil návrh na změnu pravidelné měsíční odměny pro 1. a ll.mistostarosru města, a to s účinností ode
dne 01.01.2020.
Usnesení: ZM stanovuje neuvolněným členům ZM města Plasy za výkon funkce a předsedům komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva města od 01. ledr.a 2020 výši pravidelné měsíční odměny v následujících částkách:
Bvettl Jan - ca. tka 800,- Kč za souběh výkonu funkcí člena ZM a člena FV
Gross Václav částka ! .200,- Kč za souběh výkonů funkcí člena ZM, člena KV, člena OV Žebnice a člena VRM
Jakeš Jan - částka <S00,- Kč za souběh výkonu funkcí člena ZM a člena KSÍ
Komatovský Ivo - částka 10.000,- Kč za souběh výkonu funkcí II. místostarosty, člena ZM, člena RM a předsedy KŠ1
Kouba Tomáš —částka 15.000,- Kč za souběh výkonu funkcí I. místostarosty, člena ZM, člena RM a místopředsedy OV
Horní Hradiště
Kovářík Petr - částka 1.600,- Kč za souběh výkonu funkci člena ZM, člena RM a člena VRM

Lorenzová Markéta - částka 800,- Kč za souběh výkonu funkcí členky ZM a členky VRM
Mafik Karel - částka 600,- KČ za výkon funkce člena ZM
Novotný Jiří —částka 800,- Kč za souběh výkonu funkcí člena ZM a člena FV
Pořádková Eva - částka 600,- Kč za výkon funkce členky ZM
Radoš Michal —částka 1.100.- Kč za souběh výkonu funkcí člena ZM o předsedy FV
Soutner Vít - částka 800.- Kč za souběh výkonu funkci člena ZM a člena K V
Škop Michal - částka 800,- Kč za souběh výkonu funkcí člena ZM a čtena FV
Záhřebský Vladimír - částka 1.600,- Kč za souběh výkonu funkci člena ZM, člena RM a místopředsedy OV H.
Hradiště
předsedové komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města - 1.100,-Kč

Hlasování: pro: 10
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 113/2019

zdrželo se: 2

Gross Václav, Škop Michal

Odměna pro II. místostarosíu Ing. Komatovského
Zdůvodnění: Starosto navrhuje ZM ke schválení výplatu odměny pro II. místostarosíu Ing. Komatovského ve výši
8.000,-KČ za zpravodaj města v roce 2019 a za přípravu pouti.
Usnesení: ZM schvaluje výplatu odměny pro II. místostarosíu Ing. Komatovského ve výši 8.000,-Kč za zpravodaj města
v roce 2019 a za přípravu pouti.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 114/2019

zdrželo se: 1 Komatovský Ivo

3) Příspěvkové organizace. TS. PKS
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - "fteditel/ka Základní školy Plasy, okres Plzen-sever.
Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v pí. zn. byla s účinností ode dne 01. 08. 2014 na období 6 let
jmenována ředitelkou Základní školy Plasy, okres Plzeň-sever paní Mgr. Jana Průšová. Funkční období paní ředitelky
tedy končí dne 30. 07. 2020. Rada města žádá zastupitelstvo města o vydání rozhodnutí, zda ukládá radě města vypsat na
pozici ředitele/ky výběrové řízení. P. Škop se dotazuje, proč nebyla oslovena školská rada. Starosta konstatuje, že
vypsání výběrového řízení nebo potvrzení ředitele ve funkci je v kompetenci rady města. Rada města pouze žádá
zastupitelstvo města o doporučení.
Usnesení: ZM nedoporučuje radě města vypsání výběrového řízení na pozici ředitele/ky Základní školy Plasy.
Hlasování: pro: 11
proti: 1 Radoš Michal
SCHVÁLENO usn.č. 115/2019

zdrželo se: 0

Žádost Základní školy Plasy o navýšení neinvestičního příspěvku a změnu v rozpočtu 2019
Zdůvodnění: Základní škola Plasy předložila žádost o navýšení neinvestičního příspěvku a změnu v rozpočtu 2019.
Usnesení: ZM schvaluje žádost ZS Plasy o navýšení neinvestičního příspěvku a změnu v rozpočtu 2019.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 116/2019

zdrželo se: 0

Žádost PKS Plasy s.r.o. o odklad splátek půjčky
ZM byla předložena žádost PKS Plasy s.r.o. o odklad splátek půjčky
Zdůvodněni: PKS Plasy s. r. o. žádá město Plasy o odklad splátek půjčky, a to 150 tis. Kč do 30. 06. 2020 a 2x300 tis.Kč
na neurčito, byla předložena žádost, včetně všech příloh, které ukazují finanční transakce. FV doporučil žádost PKS
Plasy s.r.o. schválit. K tomuto bodu diskutovali: pp. Radoš, HanzliČek, Škop, Gross, Lorenzová.
Usnesení: ZM schvaluje žádost PKS Plasy s. r. o. souhlasí s odkladem splátek půjčky, a to 150 tis. Kč do 30. 06. 2020 a
2x300 tis.Kč na neurčito.
Hlasováni: pro: 8
proti: 0
Škop Michal
SCHVÁLENO usn.č. 117/2019

zdrželo se: 4

4J Dotace
Koncepce rozvoje - 2020 - 2025 TJ Sokol Plasy - doplněné podklady

Gross Václav, Jakeš Jan, Lorenzová Markéto,

Zdůvodnění: 26. schůze Rady města dne 23.10.2019 - Rada města žádá TJ Sokol Plasy o doplnění podkladů o
podrobnější rozpis položek výhledu rozpočtu a doložení daňového přiznání, které bylo podáno na FU včetně příloh.
11. schůze Finančního výboru dne 23.09.2019: - FV doporučuje RM zařadit půjčku pro TJ Sokol do návrhu rozpočtu na
rok 2020 ve výši 500 000. - Kč. se splatností 5 lei.
Výše příspěvku města Plasy od roku 202! bude projednána FV v rámci přípravy rozpočtu města na rok 202 i a dále. na
základě podkladů TJ Sokol - závěrky a průběžné ekonomické výsledky TJ Sokol ke dni jednání.
13. schůze Finančního výboru dne 02.12.2019 - FV konstatuje, že se již k žádosti vyjádřil, ale na ZM je nyní zvážit
zařazení půjčky pro TJ Sokol do rozpočtu 2020. V každém případě doporučuje FV, aby TJ Sokol, ve spolupráci s
městem Plasy připravili urychleně žádost na PK - plynofikace a sekačka.
29. schůze Rady města dne 04.12.2019 - RM doporučuje TJ Sokol zpracovat návrhy o dotace a řešit v r. 2020 ve
spolupráci s městem.
Usnesení: ZM schvaluje doporučení finančního výboru, a to, aby TJ Sokol Plasy ve spolupráci s městem Plasy urychleně
připravila žádost o dotaci na plynofikaci a sekačku na Plzeňský kraj.
Hlasování: pro: 10
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 118/2019

zdrželo se: 2

Gross Václav, Škop Michal

K tomuto bodu diskutovali: pp. Jakeš, Radoš, Kovářík.

51 Investice
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo: "Komunikace a zpevněné plochy ul. U Václava - 4 bytové domy Plasy".
Zdůvodnění: Dodatek č. 1 se vztahuje k SoD č. objednatele 46/2019, uzavřené mezi městem Plasy a společností Silnice
Horšovský Týn a.s., se sídlem Horšovský Týn, IČ: 453 59 164. Předmětem smlouvy je :"Komunikace a zpevněné plochy
ul. U Václava - 4 bytové domy Plasy”. Dodatek č. 1 k SoD řeší dílčí zrněny díla, vynucené změnami požadavku
objednatele nebo nutností provádění prací, které nebyly součástí projektu (rozpočtu). Jedná se o celkové navýšení +
35tis. Kč bez DPH.
Usnesení: ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. smlouvy objednatele: 46/2019 mezi městem Plasy a společností
Silnice Horšovský Týn a.s., se sídlem Horšovský Týn, IČ: 453 59 164.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 119/2019

zdrželo se: 1 Gross Václav

61 Finanční odbor
Materiály FO - pro informaci
Zdůvodnční: MčÚ předkládá zastupitelům následující informace:
- zůstatky bankovních účtů ke 31. 10. 2019
- příjmy a výdaje mčsta za období leden-říjen 2019
- přehled pohledávek po splatnosti ke 31. 10. 2019
- účetní závěrku mčsta
- rozpočtová opatření č. 9/2019 - 12/2019 schválená radou města
Usnesení: ZM bere informace na vědomí.
Koncept znaleckého posudku - ocenění peněžitého vkladu města Plasy do akciové společnosti Vodárenská a kanalizační a.s.,
Plzeň
Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložen "Koncept znaleckého posudku - ocenění peněžitého vkladu města Plasy,
Plzeňská 285, 331 01 Plasy, IČ: 00258245, do akciové společnosti Vodárenská a kanalizační a.s., se sídlem Nerudova
982/25, Jižní předměstí, 331 00 Plzeň, IČ: 497 86 709".
Usnesení: ZM bere na vědomi.
Příspěvky pro příspěvkové organizace mčsta Plasy ria rok 2020

Zdůvodnění: MěU Plasy předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh neinvestičních příspěvků pro příspěvkové
organizace města Plasy na rok 2020. Tyto příspěvky'jsou součástí návrhu rozpočtu města Plasy na rok 2020. Příspěvky
vycházejí z detailních rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací a jsou určeny na provoz organizace. Diskutovali:
pp. Škop, Hanzlíček.
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Usnesení: ZM schvaluje neinvestiční příspěvky zřizovatele pro příspěvkové organizace města Plasy na jejich provoz v
roce 2020 následně:
Základní škola Plasy - 2.700 tis. Kč
Mateřská škola Plasy - 1.050 tis. Kč
Základní umělecká škola Plasy - 100 tis. Kč
Městská knihovna Plasy - 2.960 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy - 500 tis. Kč

Hlasování: pro: 12
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 120/2019

zdrželo se: 0

Technické služby města Plasy, s.r.o. - stanovení roční odměny pro rok 2(120
Zdůvodnění: MěÚ předkládá ke schválení zastupitelstvu města návrh roční odměny na rok 2020 pro Technické služby
Města Plasy, s.r.o. (dále jen TS") na zabezpečení veřejně prospěšných služeb dle uzavřené Smlouvy o zabezpečení
veřejně prospěšných služeb. Ná vrh odměny vychází z předloženého rozpočtu TS a kalkulace hodinové sazby TS pro rok
2020 a činí 7.281.000.-Kč včetně DPH 21%. Diskutovali: pp. Gross, Hanzliček.
Usnesení: ZM schvaluje roční odměnu na rok 2020 pro Technické služby Města Plasy, s.r.o. na zabezpečení veřejně
prospěšných služeb dle uzavřené Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb. Návrh odměny vychází z
předloženého rozpočtu TS a kalkulace hodinové sazby TS pro rok 2020 a činí 7.281.000,-KČ včetně DPH 21%.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 121/2019

zdrželo se: 0

Pověření pro RM k provádění rozpočtových opatření
Zdůvodnění: V souvislosti s projednáváním a schvalováním rozpočtu města Plasy na rok 2020 předkládá MěÚ
zastupitelstvu města ke schváleni v souladu s §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 S., o obcích v platném znění
pověření pro radu města k provádění rozpočtových opatření v případě, že se jedná o:
1. zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů a případně s nimi souvisejících výdajů,
maximálně do výše uvedených příjmů (tj. nedojde ke sníženi salda příjmů a výdajů).
2. Změn vyvolaných organizačními změnami nebo změnami záměru obec, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky
na finanční prostředky obce ( tj. nedojde ke snížení salda příjmů a výdajů).
Rozpočtová opatření schválená radou budou dávána na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejblížším zasedání.
Diskutovali: pp. Škop, Hanzliček.
Usnesení: ZM pověřuje v souladu s §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 S., o obcích v platném znění pověřeni
pro radu města k provádění rozpočtových opatření v případě, že se jedná o:
1. zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů a případně s nimi souvisejících výdajů,
maximálně do výše uvedených příjmů (tj. nedojde ke sníženi salda příjmů a výdajů).
2. Změn vyvolaných organizačními změnami nebo změnami záměru obce, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky
na finanční prostředky obce ( tj. nedojde ke snížení salda příjmů a výdajů).
Rozpočtová opatření schválená radou budou dávána na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.
Tolo usnesení nahrazuje usneseni ZM č. 21/2018, ze dne 12. 12. 2018.

Hlasování: pro: 10
proti:!
SCHVÁLENO usn.č. 122/2019

Škop Michal

zdrželo se: 1 Gross Václav

Rozpočet sociálního fondu na rok 2020 - návrh
Zdůvodněni: MěÚ předkládá zastupitelstvu města v souladu se schváleným Statutem sociálního fondu města Plasy ze
dne 20. 09. 2017, usn. č. 500-17 (viz příloha) - návrh rozpočtu sociálního fondu města Plasy na rok 2020 (viz příloha).
Příjmy a výdaje sociálního fondu jsou součástí návrhu rozpočtu města Plasy na rok 2020.
Usnesení: ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu města Plasy na rok 2020 takto: příjmy fondu 195 tis. Kč, výdaje
fondu 246 tis. Kč . Schodek ve výši 51 tis. Kč bude financován z přebytku hospodařeni sociálního fondu z minulých let.
Hlasování: pro: Í2
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 123/2919

zdrželo se: 0

Návrh ceny vody v Horním Hradišti na rok 292(1
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předkládá zastupitelstvu města návrh ceny vody v Horním Hradišti na
rok 2020, který mj. vychází s očekávaných nákladů na provozování vodovodu za rok 2019. OV Horní Hradiště navrhuje
na rok 2020 cenu vody ve výši 28,- Kč/m3 včetně DPH.

Usnesení: ZM schvaluje cenu vody v obci Horní Hradiště na rok 2020 ve výši 28,- Kč/m3 vč. DPH.
Finanční rezerva známá k 31.12.2018 činí 279.300,87 Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 124/2019

zdrželo se: 0

Rozpočtově opatření č. i 3

Zdůvodnění: Rozpočtové opatřeni č. 13. Diskutovali: pp. Gross, Škop, Hanzliček.
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 - 2019.
Hlasování: pro: J 1
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 125/2019

zdrželo se: 1 Škop Michal

Střednědobý výhled rozpočtu města Plasy na roky 2020 - 2022 - návrh
Zdůvodnění: MěÚ Plasy předkládá návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Plasy na roky 2020 - 2022. tento SVR
obsahuje zejména základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních
zdrojích a potřebách dlouhodobé realizovaných záměrů.
Usnesení: ZM schvaluje SVR města Plasy na roky 2020 - 2022 - viz příloha.
Hlasování: pro: 10
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 126/2019

zdrželo se: 2

Gross Václav, Škop Michal

Návrh rozpočtu na rok 2020
Zdůvodnění: Projednání rozpočtu před schvalováním rozpočtu na ZM. Diskutovali: pp. Hanzlíček, Škop, Gross, Radoš.
Usnesení: ZM schvaluje předložený návrh rozpočtu města Plasy na rok 2020.
Hlasování: pro: 10
proti: 1 Škop Michal
SCHVÁLENO usn.č. 127/2019

zdrželo se: 1 Gross Václav

7) Rozvoj města
Žádost o jednání a návrh řešení - p. Bischof
Zdůvodnění: Návrh p. Petra Kováříka - z důvodu nevýhodnosti návrhu pana Bischofa na směnu pozemků, viz. předchozí
jednání ZM, navrhuje odkup pozemků v majetku pana Bischofa v prostoru sídliště a to následovně.
1. Odkup pozemků pod stávajícími stavbami ( část parkoviště cca 70m2, část komunikace cca 20m2 a část pod
stavbou přístřešku pro kontejnery cca 30m2. Celkem se tedy jedná o plochu cca 120m2 za cenu 300,-Kč /m2 (cena za
kterou prodává město pod stavbami). Celková cena je cca 36.000kč,- bez DPH
2. Ostatní pozemky nejsou v prioritním zájmu města k odkoupení, ale z pohledu sjednocení podmínek veřejného
prostoru v oblasti sídlišť a vedení technické infrastruktury (kabely NN, sdělovací, přípojky kanalizace a vody) navrhuje
odkup těchto pozemků za cenu 50,-Kč za m2 ( dle ÚP je to sice v zastavitelném území, ale na těchto pozemcích není
technicky možné cokoli stavět, slouží pouze jako funkční celek veřejného prostoru sídliště. Z tržního hlediska nemají
zdaleka cenu, kterou pan Bischof navrhuje. Jedná se o cca 3.100 m2. Za těchto podmínek je cena cca do 155.000,-Kč
bez DPH .Z jednáni se omluvil p. Gross.
Celkem tedy náklad pro město cca do 200.000,-Kč bez DPH. To je dle jeho názoru cena, za kterou by město mohlo
transakci realizovat. Ostatní je dle jeho názoru pro město nevýhodné.
K předmětnému bodu diskutovali: pp. Radoš, Hanzlíček. Kovářík, Škop, Novotný.

Usneseni: ZM schvaluje předložení návrhu p. Kováříka, na odkup pozemků panu Bischofovi.
Hlasování: pro: 10
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 133/2019

zdrželo se: 1 Škop Michal

Doporučení Komise výstavby a rozvoje - Návrh postupu při prodeji pozemků pod chatami
Zdůvodněni: Komise Výstavby a rozvoje na svém jednání předložila dvě varianty řešeni:
Varianta č. 1 - doporučuje umožnit prodej pozemků pouze pod zastavěnou částí chaty ve spolupráci se stavebním úřadem z pohledu
stavebního zákona a to ve všech chatových oblastech
- doporučuje v rámci změny územního plánu vymezit plochy určené pro individuální rekreaci pouze pod zastavěnou
částí chat s příslušnou regulací pro zajištění zmiňované stabilizace území a to ve všech chatových oblastech. Veškeré

pozemky mimo zastavěnou plochu chat ošetřit v územním plánu jako plochu neumožňující výstavbu objektů určených k
bydlení a rekreaci a to ve všech chatových oblastech.
- doporučuje řešit nájemní smlouvou pozemky dnes využívané a udržované chataři
Varianta č. 2 - umožnit prodej i pozemků okolí chat po ucelených pozemcích vždy souboru vlastníků (ti ať si případné rozparcelováni
dohodnou a zapiatí i. Rozsah prodávaných pozemku pouze nezbytně nutných k přít lupovým cestám at.i. V návaznosti na
to ale striktně ošetřit v územním plánu to. že plocha určená k individuální' rekreaci bude pouze pod stávající zastav čitou
částí chaty a okolní pozemky budou zařazeny do příslušné kategorie tak, aby neumožňovala další výstavby, přístavby,
atd. a to jak na pozemcích v budoucnu městem prodávaných, tak na stávajících soukromých pozemcích, již
rozparcelovaných, které jsou dnes vedeny celé jako rekreační plocha. V případě, že má v současnosti majitel chaty
historicky legálně přistaveno, ale nezaměřeno. majetkově vyřešit odprodejem pod zastavěnou části. V případě, že má
nelegálně přistavěno, posoudit, zda vadí a pokud ne, také vyřešit odprodejem pod zastavěnou částí ale s legalizací dle
stavebního zákona s příslušnou pokutou.
FY bere informaci na vědomí s tím, že na svém dalším jednání projedná tuto problematiku ve vztahu k jednotlivým
lokalitám a současně projedná i další možnosti prodeje majetku města.
Najednáni se vrátil p. Radoš.
Diskutovali: pp. Pramner. Kovářík. Radoš. Marik. Hanziíček
Usnesení: ZM bere na vědomí dosavadní předložené návrhy a žádá FV o projednání této problematiky ve vztahu k
jednotlivým lokalitám a současně i další možnosti prodeje majetku města.
Doporučení Komise výstavby a rozvoje- Aktualizace Akčního plánu
Zdůvodnění: Komise výstavby a rozvoje předkládá návrh Akčního plánu na roky 2020/2021 a doporučila RM zařadit
položky Akčního plánu na rok 2020 do rozpočtu města pro rok 2020.
FV doporučuje ZM ke schválení navrženou aktualizaci Akčního plánu.
Usneseni: ZM schvaluje návrh aktualizace Akčního plánu uvedený v příloze a to verzi z prosince 2019. Akční pián bude
doplněn o dostavbu budovy ZUŠ a o řešení dopravní situace před ZŠ.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 129/2019

zdrželo se: 0

p. Prantner informoval ZM o důvodu aktualizace Akčního plánu. V příloze materiálu jsou dvě přílohy - z listopadu 2019
- kde infrastruktura je uvedena pod jedním bodem a z prosince 2019 - kde je infrastruktura rozdělena na Plasy a
přidružené obce.
Čísla uvedená v Akčním piánu v roce 2020 odpovídají rozpočtu. Křížky označuji témata, kterým by se město mělo
věnovat, ale nejsou součástí rozpočtu.
Najednání MAP Královice min. týden byla podána informace, že v IROP jsou dvě výzvy, které by pro Plasy mohly být
zajímavé:
- Infrastruktura do vzdělávání - výzva bčží, ukončení je počátkem února 2020. Pokud by se připravil projekt nástavby
domu ZUŠ - například o sedlovou střechu, mohl by vzniknout prostor, který by mohl pomoci ZŠ překlenout nedostatek
místa do doby. kdy bude realizována přístavba. Nutně by město Plasy muselo požádat MAS o posun termínu ukončení
výzvy, aby se připravil projekt a žádost.
- Bezpečnost dopravy a cyklostezky - tato výzva bude vyhlášena počátkem roku 2020. Máme zpracovaný původní
projekt dostavby ZŠ, včetně dopravního řešeni před ZŠ. Pokud by se žádost zaměřila na řešení dopravní situace a
podmínky výzvy by tornu odpovídaly, byla by šance řešit kritickou dopravní situaci před ZŠ.
p. Zídek - komise rozvoje bude řešit přípravu některých projektových námětů a záměrů - vlastními silami. A to buď bez
potřeby finančních prostředků, nebo max. v řádech desítek tisíc korun.
Schválení podání návrhu na pořízení změny č. 3 Územního plánu mčsta Plasy.

Zdůvodněni: Město Plasy má platný ÚP a jeho změny č.l a 2, Tyto změny nebyly zaneseny do ILASu (evidence územně
plánovací činnosti ministerstva pro místní rozvoj), tzn. že město v současnosti pořizuje změnu územního plánu č.3. Na
zák ladě oznámeni o konečném termínu podávání návrhů na změnu UP ( do 22.11.2019) byly doplněny podklady pro
vypracováni zadání zrniny ÚP.
Usneseni: ZM revokuje své usnesení ze dne 26.6.2019 č. 76. 2019 v následujícím zněni: ZM schvaluje podám návrhu na
pořízení zrněny č. 3 Územního plánu města Plasy dle zpracovaného návrhu Ing.Tauše do kterého budou doplněny
požadavky přijaté do 22.11.2019 a požadavky města Plasy.
Hlasování: pro: 10
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 130/2019

zdrželo se: 1 Škop Michal

8) Pozemkové záležitosti, budovy
Žádost o odkup pozemku pod chatou - J. Novák
Zdůvodnění: listuj;*,!asY.bvl^ předložena.žádost.9 . odkup pozejpjšy ppd chatou E 120 p.ič. 454/48 o výměře 33 m2 v
k.ú. Plasyp.^jyýj
bsaem
41 ? 12
Žadatel jc majitelem chaty E 120. Jedná seo
lesní pozemek, pozemek bude
vyjmout.PFL.RM doporučuje prodej pozemku pod chatou E 1220 p.č. 454/48 o
výměře 33 m2 v k.ú Plasy !>• ^
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Usnesení: ZM schvaluje prodej, pozemku[.pod chatou E 120 p.ě. 454,-48 o výměře 33 m2 v k.ú. Plasy p.
Ú ůijH
bytem J-yý-:v^^líyM l7 12 rV-řvý/v.^P':, za cenu 300,-Kě/m2 + DPH v zákonem stanovené výši.
Hlasováni: pro: 11
proti: 0
SCHV ÁLENO usn.č. 131/2019

zdrželo se: 0

Bezúplatný převod pozemků - Průtah 1/27

Zdůvodnění: Na základě dohod ze stavby - "Průtah 1/27 Plasy", byla předložena smlouva Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemků p.č. 465/65;465/66;465/68;465/69. Jedná se o pozemky pod
chodníky a rabátky - stavby financované z prostředků města.
Usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 465/65;465/66;465/68:465/69. Jedná se o pozemky pod
chodníky a rabátky - stavby financované z prostředků města.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 132/2019

zdrželo se: 0

Obytná zóna "Pod Archivem" změna záměru zástavby a majetkoprávních vztahů
Zdůvodnění: Zdůvodnění: Firmou ENLOZADO a.s. předložena situace změny zástavby v lokalitě Pod Archivem a s tím
související změna výměr pozemků v budoucnu řešených majetkovým vypořádáním.
K tomuto bodu diskutovali: pp. Hanzlíček, Kovářík, Neuman, Novotný, Škop.

Usnesení: ZM schvaluje záměr majetkového vypořádání pozemků dle předloženého návrhu změny vlastnických vztahů.
Přesné výměry pozemků určených k převodu vlastnictví bude řešeno smluvně na základě geometrického plánu.
Hlasování: pro: 10
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 134/2019

zdrželo se: 1 Novotný Jiří

Prodej pozemku - V. Brožková, Daniel Chrudimský
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena žádost paní V.
a p. D.
bytem
Plasy o odkup části pozemku p.č. 191/3 v k.ú. Plasy o přibližné výměře 1430 m2, zajíče km. výstavby rodinného domu.
Jedná se o pozemek ostatní plocha. V minulosti prodej pozemku neschválen p.
důvodu možnosti
zachování pozemku jako přístupové cesty k pozemku města p.č. 766). RM nedoporučuje ZM ke schválení prodej
předmětného pozemku.
Usnesení: ZM neschvaluje prodej pozemku paní V. ■
a p. D.
bytem
pozemku par. č. 191/3 v k.ú. Plasy o přibližné výměře 1430 m2, za účelem výstavby rodinného domu.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 135/2019

Plasy části

zdrželo se: 0

Žádost o prodej pozemku p.č. 357/34 v k.ú Plasy - M

.v'• i OL4 »-/Ví£jkj
odkup části pozemku p.č. 357/34 v k.ú. Pla^y p a n ý ^ f ^ . ^ i í j v b y t e m
____ výměře
. j ___ . 78
„ „»2.
ift viastníkran
část pozemku o přibližné
m2.M.
M. "ýýÚýúýjje
vlastníkem
nemovitosti na sousedním pozemku p.č. 357/52 v k.ú. Plasy.
Pozemek se nabídne k prodeji i ostatním vlastníkům nemovitostí řadových domů v ul. Nad Stodolami, za cenu 200,Kč/m2 a nákla-dy na zpracování GP z důvodu děleni pozemků ponese město Plasy.
1

Usnesení: ZM schvaluje záměr prodej části pozemku p. č. 357/34 v k.ú. Plasy dle zpracovaného GP za cenu 200,-Kč/m2
-i- DPH v zákonem stanovené výši..
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 136/2019

zdrželo se: 0

Doporučení Komise výstavby a rozvoje - Návrh na doplnění Programu rozvoje města Plasy

Zdůvodněni: KR předkládá ke schválení návrh na doplnění Programu rozvoje města Plasy - promítnutí nově vzniklého
rizika - "Sucho". P. Prantner vysvětlil návrh komise. Na jednání nepřítomen p. Radoš. Hlasujících zastupitelů 10.
Usnesení: ZM schvaluje návrh komise výstavby a rozvoje.
Hlasování: pro: 10
proti: 0
SCHV ÁLENO usn.í. 128/2019

zdrželo se: 0

Prodej pozemku a nemovitosti c.p. 414

Zdůvodněni: Dne 30.10.2019 proběhlo výběrové řízení - posouzení nabídek, Byla p.řiiída. jedna nabídka na odkoupeni
předmětných pozemků a nemovitosti, a to od p.
bytem
Plasy. Na jednání přítomen p.
Radoš. Hlasujících 11.
Usnesení: ZM schvaluje prodej nemovitosti č.p. 414 v k.ú. Plasy včetně pozemků par. é. st. 521 o výměře 474m2 zastavená plocha a nádvoří a pozemek par. č. 445/55 o výměře 329nt2_- zahrada, oboji na k.ú. Plasy, na základě
vypsaného výběrového řízení formou obálkové metody p.
bytem
$4 Plasy, za konečnou
cenu 1.000.050,-Kč.
Hlasováni: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 137/2019

zdrželo se: 0

SPĚ - pozemky k bezúplatnému převodu do majetku města Plasy
Zdůvodnění: Ing. Prantner byl pověřen k jednáni s SPÚ v záležitosti možnosti převodu pozemků z majetku státu do
majetku města Plasy - viz příloha.Výsledek jednání na Státním pozemkovém úřadu.
V příloze tohoto materiálu je částečně předvyplněná žádost o převod se seznamem všech požadovaných pozemků.
Usnesení: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle rozpisu:
111/25 ostatní plocha
113/26 ostatní plocha
113/27 ostatní plocha
114/1
ostatní plocha
114/2
ostatní plocha
ostatní plocha
114/3
ostatní plocha
114/5
vodní plocha
114/6
114/7
trvalý travní porost
114/9
ostatní plocha
175/2
trvalý travní porost
z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Plasy.

Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 138/2019

zdrželo se: 0

91 D iskuze
Oznámení o rezignaci na post člena kontrolního výboru
Zdůvodnění: Dne 11. 12. 2019 obdržel MěÚ Plasy "Oznámení o rezignaci na post člena kontrolního výboru" p.
Vlastimila Jurčíka, a to ke dni 11. 12. 2019.
Usnesení: ZM bere na vědomi "Oznámení o rezignaci na post člena kontrolního výboru" p. Vlastimila Jurčíka, a to ke
dni 11.12. 2019.
Oznámení p. Evy Pořádkové o odstoupení z funkce předsedkyně kontrolního výboru
Zdůvodnění: Předsedkyně Kontrolního výboru ZM Plasy Mgr. Eva Pořádková oznámila (písemně), že odstupuje z
funkce předsedkyně kontrolního výboru a nezůstává ani jako členka kontrolního výboru.
Usnesení: ZM bere oznámení p. Pořádkové o jejím odstoupení z funkce předsedkyně kontrolního výboru na vědomí.
Diskuse
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