Z Á P 3S
Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 08.01.2020
Přítomní:

Hanzlíček Zdeněk. Kcirnatovský Ivo. Kouba Tomáš, Kovářík Petr, Záhrobský Vladimír

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Kovářík Petr

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 32. schůze rady města, ověřovatele, zapisovatele, kontrola usnesení
Zdůvodnění: K navrženému programu jednáni (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplnění.
Usnesení: RM schvaluje program jednání, ověřovatel zápisu je Petr Kovářík, zapisovatel je Ivana Horská - tajemnice
M čÚ .

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 593/2020

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení RM provedla tajemnice MěÚ. Usnesení č. 246, 293, 498, 561,568, 583, 588, 590 - trvají, probíhají.
Ostatní usnesení jsou splněna.

t) Organizační záležitosti, zprávy
Žádost o umístění reklamy na oplocení antukového hřiště v obci Horní Hradiště
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil žádost pana Petra Randy o umístění reklamního plakátu na
oplocení antukového hřiště v obci Horní Hradiště - podrobnosti viz. příloha.
Bylo též projednáno s OV H. Hradiště, který s umístěním dle přílohy souhlasí.
Usnesení: RM schvaluje bezúplatné umístění reklamního plakátu ft. RE/MAX Professional Partners, Masarykovo
náměstí 96, 331 41 Královice majitele p. Bc. Petra Randy na oplocení antukového hřiště v obci Horní Hradiště.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 594/2020

zdrželo se: 0

Žádost TJ Sokol Masíčky, zastoup. p. Petrem Zemanem o schválení termínu a místa konání třetího ročníku závodu v
canicrossu Plasy-cross 2020.
Zdůvodnění: Žádost TJ Sokol Maxičky, zastoup. p. Petrem Zemanem o schválení tennínu a místa konání třetího ročníku
závodu v canicrossu Plasy-cross 2020. Závod se bude konat dne 26. září 2020 na Velké louce v Plaších, se stejnou tratí
jako v předchozích ročnících.
Usnesení: RM schvaluje žádost TJ Sokol Maxičky, zastoup. p. Petrem Zemanem o schválení termínu a místa konání
třetího ročníku závodu v canicrossu Plasy-cross 2020. Závod sc bude konat dne 26. září 2020 na Velké louce v Plaších,
se stejnou tratí jako v předchozích ročnících.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 595/2020

zdrželo se: 0

2) Výbory a komise, osadní výbory. SDH
Nákup sněhových řetězů na zásahové vozidlo MB Sprinter
Zdůvodněni: í. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku ft. BMSHOP.EU, Náchodská 1880/113. 193 00 Praha
na nákup sněhových řetězů na zásahové vozidlo MB Sprinter pro JPO Plasy - Horní Hradiště v celkové ceně 1.288,- Kč
vč. DPH.
Usnesení: RM schvaluje nákup sněhových řetězů na zásahové vozidlo MB Sprinter pro JPO Plasy - Horní Hradiště za
celkovou cenu 1.288,- Kč vč. DPH. Bude hrazeno z rozpočtu JPO.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 596/2020
n

zdrželo sc: 0

TS. PTCS

Zápis / 2 . jednáni Dozorčí rady Technických slt>2cb Města Plasy, s.r.o., schváleni předsedy dozorci nuly

Zdůvodněni: 1. mísiostarosra Bc. Tomáš Kouba předložil zapiš ' 2. jednání dozorčí rady Technických služeb Města
Plasy, s.r.o. z 2.12.2019.
Usneseni: RM bere na vědomi zápis z jednáni Dozorčí rady TS s.r.o. Plasy a schvaluje do funkce předsedy Dozorčí rady
TS s.r.o. Plasy pana Bc. Tomáše Koubu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 607/2020

zdrželo se: 0

Nabídka na zpracování Dokumentace požární ochrany pro MŠ Plasy
Zdůvodnění: 1. mistostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku íi. Rescue Group s.r.o. na zpracováni Dokumentace
PO pro MS Plasy za celkovou cenu 26.000,- Kč bez DPH. Dokumentace je nutná z důvodu odstranění závad po kontrole
PO z HZS Plzeňského kraje ze dne 12.11.2019 - viz. příloha.
Usneseni: RM schvaluje zpracování Dokumentace PO pro MŠ Plasy íi. Rescue Group s.r.o., Pod Všemi svátými 603/40,
301 00 Plzeň, 1Č: 29161479 za celkovou cenu 26.000,- Kč bez DPH.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 597/2020

zdrželo se: 0

4) Dotace
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Plasy na DČOV v k.ú. Lomnická - Jan Sosna
30 000 Kč na
Po předložení
všech povinných příloh a po schválení žádosti RM Plasy bude s žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva na částku
dle pravidel max. 30 000 Kč. DČOV bude vybudována pro nemovitost č .e. 9 . Žadatel je vlastníkem nemovitosti a
okolních pozemků p.č. 211/8 a 210.v k.ú. Lomnička u Plas.

Usnesení: RM Plasy schvaluje předloženou žádost o poskytnutí dotace z rozppýtuypčsta £ias\ve výši 30 000 Kč na
podporu výstavby domovní čistírny odpadních vod p. Janu Sosnoví, bytem
Plzeň. Po předložení
všech povinných příloh a po schválení žádosti RM Plasy bude s žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva na částku
dle pravidel max. 30 000 Kč. DČOV bude vybudována pro nemovitost č ,e. 9 . Žadatel je vlastníkem nemovitosti a
okolních pozemků p.č. 211/8 a 210.v k.ú. Lomnička u Plas.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 598/2020

zdrželo se: 0

Dotační programy MMR a MŽP, určené pro realizaci investičních i neiinvestičních záměrů v obcích a městech
Zdůvodnění: Radě města je předložena informace o otevření Dotačních programů MMR a MŽP, určené pro realizaci
investičních i neiinvestičních záměrů v obcích a městech.
Usneseni: RM bere materiál na vědomí.

5 ) Rozvoj města
Opravy a výměny VO Plasy
Zdůvodněni: Předloženy nabídky Errnv Václav Staněk - Elektroslužba na opravy a výměny vyžilého zařízeni veřejného
osvětleni ulic Hutní. Rabínská. Na Berličce, Vinice. Topolová c. Výhledy. Za celkovou cenu 217.788.-Kč vč. DPH varianta LED osvětlení
Usnesení: RM schvaluje uzavření objednávek dle předložených cenových nabídek na opravy a výměny vyžilého zařízeni
veřejného osvětlení ulic Hutní, Babinská, Na Berličce, Vinice, Topolová a Výhledy. Za celkovou cenu 2 17.788,-Kč vč.
DPH - varianta LED osvětlení

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 599/2020

zdrželo se: 0

6) Pozem kové záležitosti. b u d o v y
ČrJZ Distribuce - smlouva o budoucí smlouvě o zřízeníň-sluřebnosrí a sm louva o právu provedeni stavby
7 1 iů vod né ni: Mes 11: Plasy byla předložena smlouva o zřízen; věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu
provedení stavby é. !V-12-0015589 Plasy. PS. U Váetava pně. 4 i ?/2l v k.ú. Plasy - kNN firmou C E Z Distribuce. a.s.

Děčín v zastoupeni společnosti Scncrgos, a.s. Družstevní 452/13a Ostopovicc 664 4 9 ,1C: 26915413 v zastoupení
Tomáše Prachaře. Jedná se o zařízení distribuční soustavy- zemní kabelové vedeni NN na pozemku 413/21 v k.ú. Plasy
.■ajednorázovou náhradu 2100 Kč ■+- DPH v zákonné výši.
Usnesení: RM schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provedeni
stavby č. IV-1.2-0015589 Plasy, PS. U Václava ppč. 433/21 v k.ú. Plasy - kNN firmou CEZ Distribuce, a.s. Děčín v
zastoupení společnosti Scncrgos, a.s. Družstevní 452/13a Ostopovicc 664 49. 1Č: 26915413 v zastoupení Tomáše
Prachaře. Jedná sc o zařízení distribuční soustavy- zemni kabelové vedení NN na pozemku 413/21 v k.ú. Plasy za
jednorázovou náhradu 2100 Kč 4 DPH v zákonné výši.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 600/2020

zdrželo se: 0

Prodej pozemku-J.Nnvý
Zdůvodněni: Městu Plasy byla předložena žádost p. Jaroslavem Novým, b y t e m * ? Í SÍ *
o prodej
pozemku p.č 884/2 v k.ú. Babina o výměře 513 m2, drtili pozemku trvalý travní porost.. Žadatel na pozemku vykonává
hospodářskou činnost, pozemek sousedí s pozemkem žadatele.
•v?v
Usnesení: RM doporučuje prodej pozemku p.č. 884/2 v k.ú. Babina o výměře 513 m.2 p. Jaroslavu Novému, bytem V-;
druh pozemku trvalý travní porost. Žadatel na pozemku vykonává hospodářskou činnost, pozemek sousedí
s pozemkem žadatele. Žadatel před projednáním prodeje na zasedání ZM předloží znalecký posudek na cenu pozemku.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 601/2020

zdrželo se: 0

Prodej pozemku- manželé Boháčovi
Zdůvodnění: Městu Plasy předložili manželé Boháčovi, bytem
Plzeň ;&!íčř4sdt žádost o prodej části
pozemku p.č 245/3 v k.ú. Lomnická u Plas o přibližné výměře 2311 m2, za účelem výstavby rodinného domku a
založení ovocného sadu. Při zveřejněiyj.nrndejejt^mnyitfisii bylo doručeno ná podatelnu města Plasy vyjádření k prodeji
od paní Silvie Šlajferčíkové, bytem
která v současné době na této části pozemku vykonává
hospodářskou činnost, že v případě prodeje části tohoto pozemku, by měla také zájem o odkup celého nebo části
pozemku p.č. 245/3 v k.ú. Lomnická.

Usnesení: RM odkládá rozhodnutí na své další jednání, kde bude předloženo stanovisko osadního výboru.
1) manželům Boháčovým, by lem
prodej části pozemku p.č 245/3 v k.ú. Lomnická u Plas
o přibližné
výměře 2311 m2, za účelem výstayl^jjndimi^lip
a založení ovocného sadu.
2) paní Silvě Šlajferčíkové, b y t e m Á V C r T ů ů j ' . ; ; ; prodej celé!
lého nebo části pozemku p.č 245/3 v k.ú. Lomnická
u Plas, která
v současné době na této části pozemku vykonává hospodářskou činnost.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 602/2020

zdrželo se: 0

Dobíječi stanice elektromobilů - záměr pronájmu pozemků
Zdůvodněni: Předložen návrh na zveřejnění záměru pronájmu pozemků v majetku města Plasy pro dobíječi stanice
elektromobilů na parkovišti u rybníka.

Usnesení: RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemků par. č. 283/50 a 283/68 v majetku města Plasy pro
umístěni dobíječích stanic elektromobilů na parkovišti u rybníka.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 603/2020

zdrželo se: 0

Změna d ru h u pozemku

Zdůvodnění: Předložen návrh lesního hospodáře na změnu druhu pozemku p.č. 1294 v k.ú. Babina z ostatní plochy na
lesní pozemek a to z důvodu možnosti zachování hospodaření dle LHP (lesní hospodářský plán). Pozemek splňuje
charakter lesa.
Usnesení: RM schvaluje podáni návrhu změnu druhu pozemku p.č. ! 294 v k ú. Babina z ostatní plochy na lesní pozem
a lo 7. důvodu možnosti zachováni hospodařen: dle LH P (lesní hospodářský plán). Pozemek splňuje charakter ks a. .
Hlasování: pro: 5
proti: O
S C m ALENO usn.č. 604/2020

zdrželo se: O

7) Diskuze
Diskuse

Zdůvodněni: Rc. Kouba doporučuje zabývat se řešením majetko-právních vztahů (komunikace, chodníky) ul. Lipová
směrem k pekárně.
Usnesení: RM se bude ve spolupráci s MčÚ zabývat řešením majetko-právních vztahů (komunikace, chodníky) ul.
Lipová směrem k pekárně.
Příští termín jednání RM sc tučni na 21.01.2020 v 15:15 hodin.
Stanovení dobyvacího prostoru Kaznčjov IV
Zdůvodnění: Předloženy podklady pro stanovení dobývacího prostoru Kaznčjov IV a plánu otvírky a dobývání "Kaolinka Kaznčjov"
Usnesení: RM bere informace na vědomí. Souhlasí s vydáním kladného stanoviska k záměru.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 605/2020

zdrželo se: 0

Smlouva o vystoupení p. Milana Peroutky se skupinou Perutě na pouti v Plaších
Zdůvodnění: II. místostarosta předložil návrh Smlouvy o vystoupení p. Milana Peroutky se skupinou Perutě na pouti v
Plaších dne 15. 8. 2020.
Usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o vystoupení, uzavřené mezi městem Plasy a p. Milanem Peroutkou se
skupinou Perutě, vystoupení proběhne dne 15. 8. 2020 na "Velké louce" v Plaších. Cena za vystoupení činí 44.000 +
21% DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 606/2020
V Plaších, dne

. ÍC

•/ 2. ■ Z o

Ověřovatel:

Kovářík Petr

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzltček

? V?

zdrželo se: 0

