ZÁPIS
Z 48. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 07.10.2020
Přítomni:

Hanzllček Zdeněk, Komatovský Ivo. Kovářík Petr, Kouba Tomáš, Záhrobský Vladimír

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Kouba Tomáš

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 48. schůze rady města, ověřovatele, zapisovatele, kontrola usneseni
Zdůvodnění: K navrženému programu jednáni (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplněni.
Usneseni: RM schvaluje program jednání, ověřovatel zápisu je Tomáš Kouba, zapisovatel je Ivana Horská - tajemnice
MěÚ.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 931/202(1

zdrželo se: 0

Kontrola usnesení z posledního jednání RM bude provedena na příštím jednání RM.

i ) Organizační záležitosti, zprávy
Prodloužení nájemní smlouvy
Zdůvodnění: I. Palmová předložila návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt v
ig f g g u a to o d l.l0 .d o 3 1 .1 2 .2 0 2 0 .
Usnesení: RM schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt v
31.12.2020.
'
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 932/2020

panu

rA&trŠ!
a (o od 1.10. do

'

zdrželo se: 0

Smlouva o společném provozování informačního centra v areálu Centra stavitelského dědictví Plasy
Zdůvodněni: radě města je předložen ke schválení návrh Smlouvy o společném provozování informačního centra v
areálu Centra stavitelského dědictví Plasy.
Usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o společném provozování informačního centra v areálu Centra stavitelského
dědictví Plasy, která bude uzavřena mezi městem Plasy a Národním technickým muzeem, se sídlem Praha 7, IČO
00023299, na dobu určitou od 01. 10. 2020 do 30. 09. 2025.město Plasy zajistí a uhradí personální zajištění a dále bude
hradit platby el. energie, vodné a stočné, plyn,
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 933/2020

zdrželo se: 0

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících k podnikání č. 335/2015 zc dne 29. 9. 2015.
Zdůvodněni: Radě města je předložen ke schválení Dodatek ě. 3 kc Smlouvě o nájmu prostor nesloužících k podnikání č.
335/2015 zc dne 29. 9. 2015 (knihovna Plasy)
Usneseni: RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících k podnikáni ě. 335/2015 zc dne
29. 9. 2015. (knihovna Plasy). Smlouva bude uzavřena mezi městem Plasy a Národním technickým muzeem, se sídlem
Praha 7, IČO 00023299, na dobu určitou od 01. 10. 2020 do 30. 09. 2025. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 29. 09. 2015
zůstávají nedotčena.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 934/2020
Žaloba společnosti TREVIN Pharm s.r.o. + usnesení soudu

zdrželo se: 0

Zdůvodnění: Společnost TREVIN Pbarra s.r.o., se sídlem v Plaších podala na mésto Plasy a Pilulka Ickámy a.s. žalobu,
kterou se domáhá zneplatněni Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikáni ze dne 26. 6. 2020, kterou uzavřelo
město Plasy a Pilulka lékárny a.s.
Starosta projedná žalobu s právním zástupcem města Plasy.
Servisní smlouva
Zdůvodnění: Předmětem smlouvy je správa a servis zařízeni ukazatele rychlosti GEM CDU 2605 ZEUS.
Usnesení: RM schválila uzavření Servisní smlouvy č. GDS/ZE190015/S 37 na údržbu ukazatele rychlosti GEM CDU
2605 ZEUS. Smlouva bude uzavřena mezi městem Plasy a společností GEMOS DPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s., se sídlem
Praha-Satalice, IČO 24132098. Cena za službu je ve výši 9.179,-Kč (včetně DPH).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 935/2020

zdrželo se: 0

Autorský dozor „Plasy, kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů - III. etapa práce v roce 202(1, 2021“
Zdůvodnění: Předložen návrh SoD na zajištěni autorského dozoru pro „Plasy, kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů
- III. etapa práce v roce 2020, 2021“ mezi městem Plasy a firmou Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby
spol. s r.o. Bělehradská 199/70, Praha 2 zastoupenýTng. arch. Tomášem Šantavým - jednatelem, za cenu 45.980,-Kč vč.
DPH.

Usnesení: RM schvaluje uzavření SoD na zajištění autorského dozoru pro „Plasy, kostel sv. Václava s hrobkou
Metternichů - lil. etapa práce v roce 2020, 2021“ mezi městem Plasy a firmou Projektový ateliér pro architekturu a
pozemní stavby spol. s r.o. Bělehradská 199/70. Praha 2 zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým - jednatelem, za
cenu 45.980,-Kč vč. DPH

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 936/2020

zdrželo se: 0

Pověření starosty pro určování osob pro provádění kontrol u PO
Zdůvodnění: Rada města Plasy schválila na svém zasedáni dne 17. 04. 2013 usneseni č. 859-13, kterým pověřuje
starostu města určovat osoby pro provádění kontrol hospodařeni právnických osob zřízených nebo založených městem
(viz §15 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném zněni). MěÚ Plasy navrhuje radč města ke schváleni revokaci
usnesení č. 859-13 ze dne 17. 04. 2013 a jeho nahrazení usnesením aktuálním, ve zněni: " Rada města Plasy pověřuje
starostu města určovat osoby pro provádění kontrol hospodaření právnických osob zřízených nebo založených městem
(viz § 15 odst. 2 zákona ě. 250/2000 Sb. v platném zněni)."
Usnesení: Rada města revokuje své usnesení č. 859-13 ze dne 17. 04. 2013 a v celém znění jej nahrazuje usnesením ve
zněni: " Rada města Plasy pověřuje starostu města určovat osoby pro provádění kontrol hospodaření právnických osob
zřízených nebo založených městem (viz §15 odst. 2 zákona ě. 250/2000 Sb. v platném zněni)."
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 937/2020

zdrželo se: 0

2)_Vvbory a komise, osad ní výbory. SDH
Čerpání rozpočtů obcí, SDH a JPO k 31.8.202(1
Zdůvodnění: I. místostarosla Bc. Tomáš Kouba předložil přehledy čerpání rozpočtů přidružených obcí, SDH a JPO k
31.8.2020.
Usneseni: RM bere čerpání rozpočtů obcí, SDI1 a JPO na vědomí.
Zápis /. jednáni OV H. Hradiště
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápis č. 8 zjednáni OV Horni Hradiště ze dne 25.8.2020.
Usnesení: RM bere zápis na vědomí.
Zápis z jednání komise životního prostředí
Zdůvodněni: Radě města je předložen zápis z jednání komise životního prostředí, ze dne 23. 09. 2020.

Usnesení: RM bere zápis na vědomí.
Nákup hlavního vodoměru - vodárna Horní Hradiště
Zdůvodněni: 1. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku firmy Vodárna Plzeň, a.s.. Malostranská 143/2, 326 00
Plzeň na dodávku I ks hlavního vodoměru do vodárny v Horní Hradišti. Výměna je nutná z důvodu nefunkčnosti
stávajícího. Cena 1.283,- Kč bez DPH.
Usnesení: RM schvaluje nákup hlavního vodoměru pro vodárnu v Horním Hradišti od firmy Vodárna Plzeň, a.s. za cenu
1.283,- Kč bez DPH. Náklady budou zakalkulovány do ceny vodného.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 938/2020

zdrželo se: 0

Zápis z jednání kulturní komise
Zdůvodnění: II. místostarosta předkládá radě města zápis zjednání kulturní komise, která se konala dne 27 09 2020.
Usneseni: RM bere zápis na vbědomí.
Nákup elektrocentrály pro SDH Žebnice
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku na nákup elektrocentrály pro SDH Žebnice od firmy
EPROFI.CZ s.r.o., Koněvova 160, Praha 3 - Žižkov za cenu 23.959,- Kč bez DPH.
Usnesení: RM schvaluje nákup elektrocentrály pro SDH Žebnice od firmy EPROFI.CZ s.r.o. za cenu 23.959,- Kč bez
DPH. Bude hrazeno z rozpočtu SDH.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 939/2020

zdrželo se: 0

Zápis z jednání OV Žebnice
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápis z jednání OV Žebnice č. 12 ze dne 4.10.2020.
Usnesení: RM bere zápis na vědomí.
Návrh rozpočtu ON', SDH a JPO na rok 2021
Zdůvodnění: 1. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil návrhy rozpočtů jednotlivých OV, SDH a JPO na rok 2021,
včetně tabulky odhadovaného čerpání do konce roku 2020 a převodů finančních prostředků do roku 2021.
Usnesení: RM doporučuje zapracovat předložené rozpočty OV. SDH a JPO do rozpočtu města Plasy na rok 2021.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 940/2020

zdrželo se: 0

3) Příspěvkové organizace, TS. PKS
MŠMT - odlišná organizace školního roku 2020/2021
Zdůvodnění: MŠMT vydalo souhlas s uzavřením ZŠ Plasy z nepředvídaných závažných organizačních důvodů v terminu
od 21.09. 2020 do 02. 10. 2020. Důvodem je nemožnost zajištěni výuky žáků ve škole z důvodu nařízených
karanténních opatřeni pedagogickým pracovníkům školy.
Usnesení: RM bere informaci na vědomí.
Jednáni Dozorčí rady společnosti Technické služby města Plasy s.r.o.
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápis z jednání DRTS č. 5 ze dne 14.9.2020.
Usnesení: RM bere zápis na vědomí
Informace paní ředitelky MěK Plasy o vvhěr.řizeni na zakoupení kopírovacího stroje
Zdůvodnění: Pani ředitelka městské knihovny předkládá radě města informaci o výběrovém řízení na zakoupení
multifunkčního zařízení Koníka Minolta bizhub C250i pro knihovnu.

Usnesení: RM bere informaci na vědomí.
Aktualizovaná nabídka na rozšíření MKDS Plasy
Zdůvodněni: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil aktualizovanou nabídku na rozšíření MKDS Plasy od firmy
Diadema Internet s.r.o., Morscova 1126/5, 301 00 Plzeň, IČ: 29093961. Cena oproti nabídce z března 2020 snížena o
78.712,- Kč bez DPH. Odůvodněni snížení ceny - viz příloha zápisu. Celková nová cena je 441.327,- Kč bez DPH. Na
rozšíření MKDS získána dotace z Pk ve výši 50 % celkových nákladů.
Usnesení: RM schvaluje rozšířeni MKDS Plasy a uzavřeni SoD s firmou Diadema Internet s.r.o., se sídlem Plzeň, IČO
29093961 za aktualizovanou cenu ve výši 441.327,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 941/2020

zdrželo se: 0

Žádost MŠ Plasy o schváleni /.měny rozpočtu
Zdůvodnění: Paní ředitelka MŠ Plasy předkládá radě města žádost o změnu rozpočtu MŠ Plasy - převod mezi účty MŠ
Plasy.
Usnesení: RM schvaluje předloženou žádost o změnu rozpočtu MŠ Plasy dle předloženého znění.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn ě. 942/2020

zdrželo se: 0

Žádost ZŠ Plasy o souhlas zřizovatele s přijetím účelového finančního daru
Zdůvodnění: Paní ředitelka ZŠ Plasy předkládá radě města žádost ZŠ Plasy o souhlas zřizovatele s přijetím účelového
finančního daru od společnosti VVOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu "obědy pro děti".
Usnesení: RM schvaluje žádost v předloženém znění.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 943/2020

zdrželo se: 0

Informace -projekt MAP rozvoje vzdělávání OPR Královice 11.
Zdůvodnění: Paní ředitelka ZŠ Plasy předkládá radě města informaci o konání vvorkshopu pro zřizovatele škol "Vize
vzdělávání, jak a k čemu směřovat a podporovat naši školu?"
Usnesení: RM bere informaci na vědomí.
Výroční zpráva MŠ Plasy za školní rok 2019/2020
Zdůvodnění: Pani ředitelka MŠ Plasy předkládá radě města "Výroční zprávu MŠ Plasy za školní rok 2019/2020"
Usnesení: RM bere zprávu na vědomí.

41 Dotace
Smlouva o poskytnuti účelové dotace z rozpočtu PK č.54802020-na částečné pokrytí neinvest. nákladů spojených s naplněním
funkce organizace destinač. managmentu pro oblast územní působnosti.
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK č.54802020-na částečné
pokrytí neinvest. nákladů spojených s naplněním funkce organizace destinač. managmentu pro oblast územní působnosti
ve výši 70 000 Kč na personální náklady, na technické zabezpečení kampaně, na web a promo film. Realizace projektu
od 1.3.2020-31.1.2021.
Usnesení: RM Plasy schvaluje předloženou smlouvu o poskytnuti účelové dotace z rozpočtu PK č.54802020-na částečné
pokrytí neinvest. nákladů spojených s naplněním funkce organizace destinač. managmentu pro oblast územní působnosti
ve výši 70 000 Kč na personální náklady, na technické zabezpečeni kampaně, na web a promo film. Realizace projektu
od 1'.3.2020-31.1.2021.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 944/2020

zdrželo se: 0

Svaz tělesně postižených - Neinvestiční dotace z rozpočtu města Plasy-Žádost o doplnění smlouvy

Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena žádost předsedkyní Svazu těl. postižených MO Plasy paní Janou Weisovou
Černou o doplnění smlouvy na rok 2020 tak. aby mohli poskytnuté prostředky na kompenzační pomůcky, částečnou
úhradu RUB a úhradu autobusu použít s ohledem na současnou covidovou pandemii na nákup ochranných prostředkúroušek a k nákupu vitaminů. Nevyčerpáno z. důvodu nákazy pandemie při návštěvě RHB a velkého počtu osob při
autobusové dopravě.
Usnesení: RM schvaluje žádost Svazu těl. postiž. o doplnění smlouvy tak, aby si členi STP mohli zakoupit ochranné
pomúcky-roušky a vitamíny v covidové pandemii, místo úhrady kompenzačních, ortopedických pomůcek a nákladů za
dopravu. Nevyčerpáno z důvodu nákazy pandemie při návštěvě RHB a velkého počtu osob při autobusové dopravě.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 945/2020

zdrželo se: 0

5) Finanční odbor
Rozpočtové opatření č. 11-2020
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města ke schváleni Rozpočtové opatření č. 11-2020.
Usnesení: RM schvaluje RO č. 11-2020.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 946/2020

zdrželo se: 0

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města k informaci hodnocení plněni rozpočtu města ke dni 30. 09. 2020.
Usnesení: RM bere předložený materiál na vědomi.

6) Rozvoj města
Nabídka na kiosek - elektronická úřední deska.
Zdůvodnění: Společnost Galileo Corporation předkládá nabídku na kiosek - elektronická úřední deska.Nabídku Ki-Wi
Digital s.r.o. předkládá ll.místostarosta.
RM odkládá tento bod k projednání na svém dalším zasedání.
Nabídka zpracování dotačního titulu EFEKT 2017 - 2021
Zdůvodněni: LPC s.r.o. se sídlem v Praze předložila informace o zpracování dotačního titulu EFEKT 2017-2021 včetně
cenové kalkulace za jednotlivé úkony spojené se zpracováním podkladů a přípravu žádosti o dotační titul.
Nabídka se skládá ze tři části, které se realizuji před podánim žádosti a po jejím případném získání jc následně část
čtvrtá, která se týká až následné přípravy a zpracování technických podkladů do VR.
V první části se jedná o připravu veškerých potřebných technických podkladů pro následnou druhou část - energetický
audit (energetický posudek), který je klíčový pro podání žádosti jako takový. Po zpracování těchto dvou částí následuje
vypracování vlastní žádosti a podáni na MPO.
Maximální výše dotace najeden projekt je 2.000.000,- Kč
Výzvu, která jc vyhlášena v termínu září - říjen. Vlastni čerpání dotace, pokud by podání bylo úspěšné jc až v
následujícím roce 2021.
Podání žádostí pro čerpání dotace v roce 2020 je v období 1.9. - 31.10.2020.

Usnesení: RM rozhodla, že z důvodu časové tísně nelze v r. 2020 nabídku akceptovat.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 947/2020

zdrželo se: 0

71 Pozemkové záležitosti, budovy
Prodej pozemku p.č. 181/17 v k.ú. Plasy- J.
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena žádost p. j feí j &w?’
byt em
Plasy 331 01 o odkup
pozemku p.č. 181/17 o výměře 2000 m2 v k.ú. Plasy. Za účelem výstavby rodinného domu. Cena pozemku p.č. 181/17
činí ..... Kč/m2 4 DPH v zákonem stanovené výši. V této lokalitě Pod Letištěm je plánovaná výstavba RD, žadatel
souhlasí s možnosti posunutí hranice pozemku dle plánované výstavby.
Usneseni: RM nedoporučuje ZM prodej a to do doby dokončení změny územního plánu a vyjasnění konečné podoby
budoucí obytné zóny.

Pozemek je značně zasažen komunikací pro budoucí zónu a mění se jeho hranice i do pozemku vedlejšího. Dalším
důvodem je komplikovaný přístup v současné době ( cesta v havarijním stavu).

Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 948/21120

zdrželo se: 0

Prodej části pozemku p.č. 445/88 v k.ú. PlasyZdůvodnění: Městu Plasy byla předložena žádost o odkoupení části pozemku p.č. 445/88 v k.ú. Plasy pí.
bytem
33101 Plasy. Jedná se o pozemek, který sousedí s pozemkem žadatelky. Cena
pozemku činí 200 Kč + DPI I. Pozemek navazuje i na pozemky pana
pana
P>- (Íšík'^nWs^- Město má v
zájmu řešit tento prodej současně i s ostatními sousedy.
Usneseni: RM doporučuje prodej části pozemku p.č. 445/8.8 v k.ú. Plasy pi.
bytem
33101 Plasy. Jedná se o pozemek, který sousedí s pozemkem žadatelky. Cena pozemku činí 200 Kč + DPH.
Pozemek navazuje i na pozemky pana
pana S ř ^ ^ a pí. g lá^a& nfé.V zájmu města je řešit tento prodej
současně i s ostatními sousedy. RM ukládá oslovit majitelé pozemků pana 1 / 0 ^ pana
a pí.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 949/2020

zdrželo se: 0

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby ě. IV-12-0016981, Plasy, PS. Babina, st. 1/2, kNN
Zdůvodněni: Městu Plasy byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV12-0016981, Plasy, PS, Babina, st.1/2, kNN, firmou ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 v zastoupeni fi. Senergos a.s..
Družstevní 13a.Ostopvice 66449, IČ:26915413-zmocněnec Jarmila Horáková, na pozemku 1063/2 v k.ú. Babina. Jedná
se o kabelové vedeni NN za jednorázovou cenu 1000 Kč+DPH v zákonné výši.
Usneseni: RM Plasy schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístěni stavby č. 1V-12-0016981,
Plasy, PS, Babina, st.1/2, kNN, firmě ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 v zastoupeni fi. Senergos a.s., Družstevní
l.Ja.Ostopvice 66449, IČ:26915413-zmocněnec Jarmila Horáková, na pozemku 1063/2 v k.ú. Babina. Jedná se o
kabelové vedení NN za jednorázovou cenu 1000 Kč+DPI l v zákonné výši.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 950/2020

zdrželo se: 0

Žádost o sdělení podmínek odprodeje bytu
Zdůvodnění: Pani
prodeje bytu o velikosti 2+1,

bytem Ii^čyí2S £3P lasy podává k projednání radě města žádost o sdělení podmínek
Plasy.

Usnesení: RM projednala žádost p. Dlouhé, doporučí ZM prodej bytu. Bude zpracován znalecký posudek a doporučená
minimální cena bytu dle znaleckého posudku. RM žádá finanční výbor o stanovisko příp. návrhy podmínek pro ZM.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 951/2020

zdrželo se: 0

Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1543/1 v k.ú. Žcbnice
Zdůvodnění: I. mistostarosta Bc. Tomáš Kouba doporučil podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod pozemku p.č.1543/1 v k.ú. Žebnice. Pozemek by byl využit pro vedení vodovodního
řadu z nového zdroje vody do plánovaného vodojemu. V případě převodu pozemku do majetku města by celá trasa od
zdroje vody až do vodojemu mohla být realizována po pozemcích města. OV Žcbnice byl s tímto záměrem seznámen a
souhlasí.
Usnesení: RM schvaluje podání žádosti na ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku p.č. 1543/1 v k.ú. Žebnice.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 952/2020

zdrželo se: 0

Oprava ohradní zdi kláštera na pozemcích 39/2 a 39/1 v k.ú. Plasy
Zdůvodnění: Předložen návrh SoD na zajištění projektové dokumentace na opravu ohradili zdi kláštera na pozemcích
39/2 a 39/1 v k.ú. Plasy mezi Městem Plasy a firmou Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.,
Bělehradská 199/70, Praha 2
zastoupený:lng. arch. Tomášem Šantavým-jednatelem, za cenu 129.712,- Kč vč. DPH

Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění projektové dokumentace na opravu ohradili zdi kláštera na
pozemcích 39/2 a 39/1 v k.ú. Plasy mezi Městem Plasy a firmou Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby
spol. s r.o., Bělehradská 199/70, Praha 2, zastoupený: lne. arch. Tomášem Šantavým -jednatelem , za cenu 129.712,- Kč
vč. DPH
Finanční prostředky budou vyčleněny v rozpočtu pro rok 2021 podpis smlouvy proběhne po zajištění finančních
prostředků.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 953/2020

zdrželo se: 0

Žádost o pokáceni 2 ks stromů
Zdůvodnění: Předseda Společenství pro dům Plasy, Babinská č.p. 448 předkládá radě města k projednání a schválení
žádost o pokácení 2 ks stromů , které jsou v těsné blízkosti bytovky, omezuje řádnou údržbu majetku a části vlastníků
znemožňuje řádné užíváni bytu.
Usnesení: RM doporučuje vydat souhlasné rozhodnuti s pokácením stromů, až po projednání a odborném doporučeni p.
Červeným (KŽP).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 954/2020

zdrželo se: 0

Koordinátor BOZP - komunikace ulice U Václava Plasy
Zdůvodnění: Předložennávrh příkazni smlouvy na zajištění koordinátora BOZP pro akci „4 bytové domy Plasy komunikace a zpevněné plochy*' - II a III Etapa mezi Městem Plasy a firmou Ingem a.s.
Usnesení: RM schvaluje uzavření příkazni smlouvy na zajištění koordinátora BOZP pro akci „4 bytové domy Plasykomunikace a zpevněné plochy** - II a III Etapa mezi Městem Plasy a firmou Ingem a.s.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 955/2020

zdrželo se: 0

Oprava střechy - zázemí areálu VL
Zdůvodnění: Z důvodu havarijního stavu konstrukce střechy zázemí areálu VL ( zatékání) předloženy nabídky na
nejnutnější opravu části střechy. Po rozkryti konstrukce je možné předpokládat opravu nosných trámů v současnosti
zakrytých.
Usnesení: RM schvaluje objednání opravy havarijního stavu konstrukce střechy zázemí areálu VL firmou PE-STAV
Plzeň, s.r.o. za cenu 44.514,- Kč bez DPH
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 956/2020

zdrželo se: 0

DPS - Potoční 546 - výměna indikátoru spotřeby tepla
Zdůvodnění: Z důvodu konce životnosti stávajících indikátorů spotřeby tepla předložena nabídka na jejich výměnu.
Usnesení: RM schvaluje objednání výměny 64 ks indikátorů spotřeby tepla u firmy VIPA CZ s.r.o. za cenu 39.829,-Kč
vč. DPH
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 957/2020

zdrželo se: 0

8) Diskuze
Vrácení půjčky od PKS Plasy s.r.o. městu Plasy
Zdůvodnění: Starosta informoval členy rady města, že ke dni 15. 10. 2020 bude na účet města Plasy vrácena půjčka ve
výši 600tis.Kč, která byla rozhodnutím ZM poskytnuta PKS Plasy s.r.o.
Usnesení: RM bere informaci na vědomi.
Žádost o kompenzaci úklidu spadaného listí
Zdůvodnění: Rada města projednala dopis p.
veřejnem prostranství.

o kompenzaci za úklid spadaného listí ze stromů rostoucích na

Usnesení: RM zamítla žádost o kompenzaci.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 958/2020

zdrželo se: 0

Oslovení dodavatelů cl. energie
Zdůvodnění: V souvislosti s blížícím se terminem ukončení smlouvy na dodávku el. energie se společnosti Bohemia En.,
a.s., rozhodla rada města o oslovení ostatních dodavatelů cl. energie (Innogi, ČEZ), aby předložili své nabídky.

V Plaších, dne

Ověřovatel:

Kouba Tomáš

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček

