ZÁPIS
Z 33. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 21.01.2020
Přítomni:

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

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Kouba Tomáš

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 33. schůze rady města, ověřovatele, zapisovatele, kontrola usnesení
Zdůvodněni: 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. 608/2020

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednáni RM provedla tajemnice MěÚ. Usnesení č. 246, 293, 561,568, 583, 498, 588,
590, 598, 599, 600, 601, 604 - probíhají, trvají. Ostatní usnesení jsou splněna.

1) Organizační záležitosti, zprávy
Nabídka účasti na 1. celostátním setkání Hradišť.
Zdůvodnění: Obec Dolní Hradiště nabízí účast na 1. celostátním setkání Hradišť, které se koná ve dnech 31. 07. - 02. 08.
2020 v obci Dolní Hradiště. RM bere na vědomí.
Návrh společnosti Marius Pedersen a.s. na navýšení částky za provoz sběrného dvora
Zdůvodnění: Společnost Marius Pedersen a.s. předložila návrh na navýšení částky za provoz sběrného dvora ze
současných 7.425,-Kč bez DPH na částku novou ve výši 10.000,-Kč bez DPH za měsíc.
Usnesení: RM souhlasí s navýšením částky za provoz sběrného dvora na výši 10.000,-Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 609/2020

zdrželo se: 0

Řád veřejného pohřebiště města Plasy
Zdůvodnění: Návrh Řádu veřejného pohřebiště byl předložen k odsouhlaseni Krajskému úřadu PK. KÚ PK vydal
souhlasné stanovisko pod č.j. PK-RR/33/20. Radě města je předloženo ke schválení odsouhlasené znění "Řádu veřejného
pohřebiště".
Usnesení: RM schvaluje předložený návrh "Řádu veřejného pohřebiště města Plasy".
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 610/2020

zdrželo se: 0

Přidělení místa provozu atrakcí a organizační činnosti
Zdůvodnění:
pouti v Plaších

| IČO 4 y £ f p ř e d k l á d á žádost o povolení a přidělení místa na
Za pronájem celé plochy nabízí částku 152.000,-Kč.

Usnesení: RM odkládá tento bod na své další jednání.
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Zdůvodnění: Spolek Lungta zaslal žádost o projednáni připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet". Zapojení
se do kampaně je vyvěšenim tibetské vlajky dne 10. 3. 2020 na budově úřadu nebo jiném čestném místě.

Usnesení: RM nesouhlasí se zapojením města Plasy k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 611/2020

zdrželo se: 0

Žádost o byt v ěp. 115, Plasy
Zdůvodnění: 1. Palmová předložila žádost pana

o umístění v jedné místnosti v ěp. 115 v Plaších.

musí opustit rodinný dům, který není v jeho Vlastnictví. Proto žádá o přiděleni bytu cca od května (možo i

dříve).
Usnesení: RM schvaluje předloženou žádost p a n a
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 612/2020

o

umístění v jedné místnosti v ěp. 115 v Plaších.

zdrželo se: 0

Výběrové řízení - Modernizace sběrného dvora odpadů v Plaších
Zdůvodnění: Dne 29.1.2020 proběhnou výběrová řízení na akci Modernizace sběrného dvora v Plaších - na stavební
část a na dodávku vybavení sběrného dvora.
Pro VR byli navrženi Členi komise :
stavební technik města Plasy - Petr Kovářík, místostarosta Bc. Tomáš Kouba a starosta města Plasy p. Zdeněk Hanzlíček
Usnesení: RM schvaluje tříčlennou komisi pro otvírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení na zakázky malého
rozsahu - Modernizace sběrného dvora v Plaších na stavební část a na dodávku vybavení sběrného dvora ve složení:
stavební technik města Plasy - Petr Kovářík, I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba a starosta města Plasy p. Zdeněk
Hanzlíček. Náhradník: II. místostarosta Ing. Ivo Komatovský.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 613/2020

zdrželo se: 0

2) Výbory a komise, osadní výbory. SDH
Oprám v Lomničce
Zdůvodnění: Ing. Červený zaslal na vědomí radě města pro připomenuti kauzu "vyrabovaného" oprámu v Lomničce.
Komise životního prostředí v zápise z února 2017 na základě svých zkušeností upozornila na úmysly žádající firmy a
navrhla možný postup snižující hrozící nebezpečí. Dále upozorňuje na zprávy, které byly nalezeny na lesnickém webu
www.silvarium.cz.
RM bere informaci na vědomí.
H. etapa výměny vodoměrů v obci H. Hradiště
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku fí. Vodárna Plzeň, a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň,
IČ: 25205625 na nákup vodoměrů, objímek a těsnění v celkové ceně do 30.000,- Kč vč. DPH.
Usnesení: RM schvaluje nákup vodoměrů, objímek a těsnění pro II. etapu výměny vodoměrů v obci H. Hradiště od fi.
Vodárna Plzeň, a.s. za celkovou cenu do 30.000,- Kč. Bude zahrnuto do nákladů na vodné za rok 2020.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 614/2020

zdrželo se: 0

Zápis z veřejného jednání OV Nebřeziny
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápis z veřejného jednání OV Nebřeziny ze dne 11.1.2020.
Konkrétní body v zápisu RM projedná na svém dalším zasedání. RM bere zápis na vědomí.
Návrh dohody vzájemného zápočtu závazků a pohledávek s SDH Žebnice
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil návrh SDH Žebnice na vzájemné započtení závazků a
pohledávek (nájemné x oprava chladícího boxu v majetku Města Plasy).
RM odkládá tento bod na další jednání z důvodu kontroly a případné úpravy "Dohody" právnickou města a FO.
Vodojem Nebřeziny
Zdůvodnění: Předložena nabídka na osazení telemetrické stanice pro monitorování stavu hladiny vodojemu Nebřeziny
za celkovou cenu 56.000,-Kč bez DPH.
Usnesení: RM schvaluje objednání osazení telemetrické stanice pro monitorování stavu hladiny vodojemu Nebřeziny za
celkovou cenu 56.000,-Kč bez DPH. provede provozovatel - Vodárna Plzeň.

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 615/2020

31 Příspěvkové organizace. TS. PKS
Přerušení provozu ŠD v době pololetních prázdnin
Zdůvodnění: Ředitelka ZŠ Plasy předkládá radě města informaci o přerušení provozu ŠD v době pololetních prázdnin
dne 31.1.2020, z důvodu malého počtu přihlášených žáků. RM bere na vědomí.

41 Dotace
Informace o dotaci na rekonstrukci tříd a věcí s tím souvisejících
Zdůvodnění: Radě města je předložena k projednání infonnace o dotaci na rekonstrukci tříd a věcí s tím souvisejících.
4.výzva s názvem "MAS Světovina - IROP - Infrastruktura do vzděláváni".
Usnesení: RM bere materiál na vědomi a tento předává k využiti a řešení vedení ZŠ Plasy s tím, že, pokud ZŠ bude
podávat žádost o dotaci, rada města tuto podpoří.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 616/2020

zdrželo se: 0

51 Finanční odbor
Inflace 2019
Zdůvodnění: Český statistický úřad zveřejnil průměrnou roční míru inflace za r. 2019 ve výši 2,8 %.
Usnesení: RM schvaluje uplatnění průměrné výše roční míry inflace za rok 2019 ve výši 2,8 % do uzavřených
nájemních smluv, v nichž je zakotvena inflační doložka.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 617/2020

zdrželo se: 0

Rozpočtové opatření č. 1-2020
Zdůvodnění: MěÚ Plasy předkládá návrh RO č. 1-2020, kde je navýšení rozpočtované dotace ze státního rozpočtu o
částku ve výši 140.300,-Kč.
Usneseni: RM schvaluje RO č. 1-2020.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 618/2020

zdrželo se: 0

Darovací smlouva
Zdůvodnění: Město Plasy uzavřelo darovací smlouvu, kterou společnost LB Minerals, s.r.o., se sídlem v Homí Bříze,
IČO 27994929. Předmětem smlouvy je poskytnuti věcného daru pro město Plasy, na ekologické účely (poskytnutí písku
či kameniva jako zimního posypového materiálu na komunikace či tělovýchovné, sportovní a školské účely.
Usnesení: RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Plasy a společností LB Minerals, s.r.o., se sídlem v
Homí Bříze, IČO 27994929 na poskytnutí věcného dam pro město Plasy, na ekologické účely (poskytnutí písku či
kameniva jako zimního posypového materiálu na komunikace či tělovýchovné, sportovní a školské účely).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 619/2020

zdrželo se: 0

6) Rozvoj města
Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Potoční - dodatek smlouvy
Zdůvodnění: Předložen návrh dodatku č.l smlouvy mezi městem a Ing. Viktorem Vaidišem na zhotoveni projektové
dokumentace rekonstrukce povrchů ulice Potoční, rozšířeno o sidliště Babinská. Celková cena 492.470,-Kč vč. DPH s
termínem dodávky PD pro stavební řízení do 30. 11. 2020.
Usneseni: RM schvaluje uzavřeni dodatku č.l smlouvy mezi městem a Ing. Viktorem Vaidišem na zhotoveni projektové
dokumentace rekonstrukce povrchů ulice Potoční, rozšířeno o sídliště Babinská. Celková cena 492.470,-Kč vč. DPH s
termínem dodávky PD pro stavební řízení do 30. 11. 2020.

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 620/2020
Projektová dokumentace dopravní napojení Polní X Hutní dodatek
Zdůvodnění: Předložen návrh dodatku č.l smlouvy mezi Městem a Ing. Viktorem Vaidišeni na zhotovení projektové
dokumentace rekonstrukce dopravního napojení ulic Polní X Hutní Dodatek řeší posun tennínu dodávky na rok 2020 z
důvodu požadavků města.
Usnesení: RM schvaluje uzavřeni dodatku č.l smlouvy mezi Městem a Ing. Viktorem Vaidišem na zhotovení projektové
dokumentace rekonstrukce dopravního napojení ulic Polní X Hutní Dodatek řeši posun termínu dodávky PD do 30. 11.
2020(cena zůstává 84.000.-Kč bez DPH).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 621/2020

zdrželo se: 0

DPS - Koncepce rozvoje, změna dispozic - studie
Zdůvodnění: Předložen návrh koncepce rozvoje DPS z pohledu potřeb a požadavku na pracovní, provozní a bytové
prostory. Projekt bude etapizován dle časových potřeb.
Usnesení: RM souhlasí s předloženou koncepcí a jejím dopracováním do konečné fáze.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 622/2020

zdrželo se: 0

7) Pozemkové záležitosti, budovy
Prodej pozemku- manželé
Zdůvodnění: Na Jednáni 32. RM:
__
Zdůvodnění: Městu Plasy předložili manželé
bytem
Plzeň 323 000, žádost o prodej části
pozemku p.č 245/3 v k.ú. Lomnička u Plas o pnbfizné výměře 2311 m2, za účelem výstavby rodinného domku a
založeni ovocného sadu. Při zveřejnění prodeje nemovitosti bylo doručeno na podatelnu města Plasy vyjádření k prodeji
od paní
bytem |^ Š ^ ^ |3 3 1 0 1 Plasy, 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. Lomnička.
Usnesení: RM odkládá rozhodnutí na své dalši jednání, kde bude předloženo stanovisko osadního výboru.
1) manželům
bytem
Plzeň 323 000, prodej části pozemku p.č 245/3 v k.ú. Lomnička u Plas
o přibližné
'
'
výměře 2311 m2, za účelem výstavby rodinného domku a založení ovocného sadu.
2) paní
bytem
33101 Plasy, prodej celého nebo části pozemku p.č 245/3 v k.ú. Lomnička
u pias, M a r ” ” ™ 8"
v současné době na této části pozemku vykonává hospodářskou činnost.
Usnesení: RM vydá rozhodnutí po obdržení stanoviska OV Lomnička.
Žádost o odkup pozemků v k.ú. Babina-/^J|.*^-;L;
Zdůvodněni: Městu Plasy byla předložena žádost na odkup pozemků v k.ú. Babina manžely
bytem
f ^ ^ ^ t ^ ^ ^ o z o j e d y . Jedná se o pozemky p.č. st. 25/2-zastavěná plocha a nádvoři o výměře 6Í m2 a pozemek
p.č. 'fÓ63/9 - záhrada o výměře 104 m2, oba pozemky přiléhají k pozemku 50/5 a nemovitosti č.p. 26 ve vlastnictví
manželů
Pozemky jsou ohraničeny plotem a kolnami. Je třeba určit ceny pozemků -100 Kč /m2 - připlocení
na obcích, pod stavbou 300 Kč/m2, nebo určení ceny znaleckým posudkem za nemovitosti.
Usnesení: RM doporučuje ZM prodej pozemků v k.ú. Babina manželům
bytem
1 41
Kozojedy. Jedná se o pozemky p.Č. st. 25/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 61 m2 a pozemek p.č. 1063/9 - zahrada
o výměře 104 m2, oba pozemky přiléhají k pozemku 50/5 a nemovitosti č.p. 26 ve vlastnictví manželů
Pozemky jsou ohraničeny plotem a kolnami.Cena pozemků - 100,-Kč/m2 za nezastavěný pozemek, 300,-Kč/m2 za
zastavěný pozemek.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 623/2020

zdrželo se: 0

Sdělovací vedení Pláně - Plasy Budoucí smlouva o služebnosti
Zdůvodnění: Předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti na pozemcích města pro stavbu "Sdělovací
vedení Pláně - Plasy" mezi městem Plasy a firmou Diadema internet s.r.o. Moserova 1126/5 Plzeň. Smlouva o právu
provedení stavby na základě předložené dokumentace schválena 10.10.2019 usn.č. 476/2019

Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích města pro stavbu
"Sdělovací vedení Pláně - Plasy" mezi městem Plasy a firmou Diadema internet s.r.o. Moserova 1126/5 Plzeň. Cena
služebnosti je stanovena ve výši 75.000,-Kč + DPH v zákonem stanovené výši.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 624/2020

zdrželo se: 0

Výměna bankomatu České spořitelny a.s. na budově Plzeňská 291, Plasy
Zdůvodnění: Výměna bankomatu České spořitelny a.s. na budově Plzeňská 291, Plasy, která je v majetku města Plasy.
Usnesení: RM souhlasí s výměnou bankomatu České spořitelny a.s. na budově Plzeňská 291, Plasy, která je v majetku
města Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 625/2020

zdrželo se: 0

Žádost o souhlas s průjezdem obecními cestami a pozemky - KP ENDURO KLUB v AČR
Zdůvodnění: Ve dnech 8. - 9. 8. 2020 pořádá KP ENDURO KLUB v AČR mistrovství Evropy a Mezinárodní
mistrovství ČR v motocyklové enduro soutěži. Pořadatel KP ENDURO KLUB v AČR žádá o souhlas s průjezdem
obecními cestami a pozemky - viz mapa.
Usnesení: RM souhlasí s průjezdem obecními pozemky a cestami dle přiložené mapy, ve dnech 8. - 9. 8. 2020 při
pořádání mistrovství Evropy a Mezinárodní mistrovství ČR v motocyklové enduro soutěži. Za pořádek a bezpečnost ručí
pořadatel závodů, t.j. KP ENDURO KLUB v AČR, se sídlem Kozojedy 150, IČO 03788105.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 626/2020

zdrželo se: 0

8) Diskuze
Diskuse
Zdůvodnění: Ing. Komatovský informoval o jednání Školské rady základní školy v Plaších.
p. Kovářík - informoval o postupu oprav a výměn veřejného osvětlení v Plaších, ul. Polní, Hutní,Babinská (příprava
výměny svítidel ul. Topolová, Na Berličce, Výsluní a Vinice).
V Plaších, dne

Ověřovatel:

Kouba Tomáš

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček

