ZÁPIS
Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNH 11.11.2020
Přítomní:

Hanzlíčck Zdeněk, Komatovský Ivo, Kouba Tomáš, Kovářik Petr, Záhrobský Vladimír

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Komatovský Ivo

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 50. schůze rady města, ověřovatele, zapisovatele, kontrola usneseni
Zdůvodnění: K navrženému programu jednáni (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplnění.
Usneseni: RM schvaluje program jednáni, ověřovatel zápisu je Ivo Komatovský, zapisovatel je Ivana Horská tajemnice MěU.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.C. 974/2020

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MěU. Usneseni, která probíhají, připadne budou
předložena na veřejném zasedáni ZM: 948, 949. 951, 952, 956. 957, 960, 965, 969, 973.

i ) Organizační záležitosti, zprávyŽadatelé o přiděleni bytu v DPS Plasy
Zdůvodnění: Vedoucí pečovatelské služby v Plaších předkládá radě města návrh na přidělení bytu č. 302 v DPS Plasy.
Součásti podkladových materiálů je seznam žadatelů, žádosti dvou uchazečů, kteří jsou doporučeni pro přidělení bytu a
samotné doporučení vedoucí pečovatelské služby..
Usnesení: RM po důkladném prostudováni a vyhodnocení předloženého seznamu žadatelů schvaluje přidělení bytu č.
302 v DPS Plasy

Hlasováni: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 975/2020
Smlouva o nájmu prostor nesloužících k podnikáni (městská knihovna)
Zdůvodnění: RM schválila na svém jednáni dne 29. 09. 2020, usnesením č. 934/2020 uzavření Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o nájmu prostor nesloužících k podnikání č. 335/2015 ze dne 29. 9. 2015. (knihovna Plasy). Po předloženi dodatku k
podpisu druhé smluvní straně tato požádala o uzavření nové Smlouvy o nájmu prostor nesloužících k podnikání a byl
přeložen návrh této smlouvy.
Usnesení: RM revokuje své usneseni č. 934/2020, ze dne 29. 09. 2020 a schvaluje uzavřeni Smlouvy o nájmu prostor
nesloužících k podnikání. Smlouva bude uzavřena mezi městem Plasy a Národním technickým muzeem, se sídlem v
Praze. IČ: 00023299, na dobu od 01. 10. 2020 do 30. 09. 2025. Cena za nájem činí 7.000,-Kč/měsíc. Předmětem
smlouvy je nájem prostor ve vlastnictví pronajímatele, které budou městem využity pro účely umístěni knihovny, tedy
nebytové prostory nesloužící k podnikání.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 976/2020
Smlouva o společném provozování Informačního centra v areálu Centra stavitelského dědictví Plasy
Zdůvodnění: RM schválila dne 29. 09. 2020, usnesením č. 933/2020 uzavření Smlouvy o společném provozování
Informačního centra v areálu Centra stavitelského dědictví Plasy
Po zaslání smlouvy druhé smluvní straně k podpisu tato požádala o její úpravu, která je předložena na dnešním jednání
rady města.

Usnesení: RM rcvokujc své usnesení č. 933/2020, ze dne 29. 09. 2020. RM schvaluje uzavření Smlouvy o společném
provozování Informačního centra v areálu Centra stavitelského dědictví Plasy. Smlouvaje uzavřena mezi městem Plasy
a Národním technickým muzeem, se sídlem v Praze, 1Č: 00023299. Smlouvaje uzavřena pro zajištění provozu
Informačního centra, na dobu určitou od 01 10. 2020 do 30. 09. 2025
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 977/2020

zdrželo se: 0

Žádost o odpuštění nájemného - Lomnička
Zdůvodnění: Pan Karel Hubka požádal radu města o odpuštění nájmu v období 14.3.-12.5.2020 a následně 16.10.- ???.
V této době nebylo a není možné provádět klubovou činnost tak, jak je dáno ve smlouvě o pronájmu.
Usnesení: RM neschvaluje odpuštění nájmu nebytových prostor v obci Lomnička, č.p. 6 panu Karlovi Hubkoví za
období 14.3.- 12.5.2020 a od 16.10. 2020
Hlasování: pro: 5

proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 978/2020

zdrželo se: 0

Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu č. 01
Zdůvodnění: Společnost BOHEMIA ENEGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1 předložila ke schváleni návrh Dodatku ke
Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu č. 01.
Usnesení: RM schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu č. 01 na období
01.01. 2021 do 31. 12. 2021. Smlouva bude uzavřena se společností BOHEMIA ENEGY entity s.r.o.. se sídlem Praha 1,
IČO 273 86 732.
Hlasování: pro: 5

proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 979/2020

zdrželo se: 0

Žádost o bezplatné využití billboardu
Zdůvodnění: Gymnázium a Střední odborná škola. Plasy předkládá žádost o možnost bezplatně využívat billboard při
výjezdu z Plas na Královice po levé straně. Na tuto plochu by bylo umístěno logo školy a informace o aktuálních akcích.
Usnesení: RM schvaluje bezplatné užíváni billboardu při výjezdu z Plas na Královice po levé straně pro Gymnázium a
Střední odbornou školu Plasy za účelem umístění loga školy a informace o jejích aktuálních akcích. V případě, že město
bude billboard potřeboval pro svoji činnost, budou informace školy z billboardu odstraněny.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 980/2020

zdrželo se: 0

2) Výbory a komise, osadni výbory, SDH
Žádost SDH H. Hradiště o převod fin. prostředku v rámci neinvestiční dotace
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil žádost starosty SDH Horní Hradiště o převod fin. prostředků ve
výši 6.000,- Kč z akce Západočeská hasičská liga v požárním útoku, na akci Pohár okresní odborné rady mládeže 2020.
Finanční prostředky byly poskytnuty v rámci neinvestiční dotace na rok 2020. Z epidemiologických důvodů nepořádal
sbor závody Západočeské hasičské ligy v požárním útoku.
Usnesení: RM souhalsí s převodem částky 6.000,- Kč v rámci neinvestiční dotace poskytnuté na rok 2020 Sboru
dobrovolných hasičů Horní Hradiště.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 981/2020

zdrželo se: 0

Návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek s SDH H. Hradiště
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil návrh "Dohody o započtení vzájemných pohledávek" mezi
městem Plasy a SDII Horní Hradiště. Jedná se započtení odpuštění nájmu nebytových prostor č.p. 8 v Horním Hradišti
(hostinec a sál) proti platbě za instalaci rekuperace na sál hostince v celkové výši 39.890,- Kč vč. DPH.
Usnesení: RM schvaluje uzavření předloženého návrhu "Dohody o započteni vzájemných pohledávek" mezi městem
Plasy a SDH Horní Hradiště vzniklou platbou za instalaci rekuperace na sál hostince, který je v majetku města Plasy v
částce 39.890,- Kč vůči nájmu za užívání nebytových prostor hostince a přilehlého sálu.

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 982/2020
Nabídka na nátěry dřevěných konstrukcí v obci H. Hradiště
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku pana Viktora Kepky, Horní Hradiště 4, 331 01 Plasy na
nátěry dřevěných konstrukcí v obci Horní Hradiště (zvonička, dětské hřiště,...) dle požadavku OV. Celková cena prací je
5.500,- Kč vč. DPH. OV II. Hradiště s nabídkou souhlasí.
Usnesení: RM schvaluje nátěry dřevěných konstrukci dle požadavku OV v obci Homi Hradiště panem Viktorem Kcpkou
za cenu 5.500.- Kě vč. DPH. Bude hrazeno z rozpočtu OV.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 983/2020
Zápis z jednání komise životního prostředí
Zdůvodnění: Radě města je předložen zápis zjednání komise životního prostředí.
Usnesení: RM bere zápis na vědomi.
Žádost SDH Žebnice o převod fin. prostředku v rámci neinvestiční dotace
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil žádost starosty SDH Žebnice pana Tauchena o převod
finančních prostředků ve výši 3.000,- Kč poskytnutých na akci Dětský den, na akci sportovní aktivita družstev mužů
SDH Žebnice - Západočeská hasičská liga.. Finanční prostředky byly poskytnuty v rámci neinvestiční dotace na rok
2020. Z epidemiologických důvodů nepořádal sbor Dětský den.
Usnesení: RM souhlasí s převodem částky 3.000,- Kč v rámci neinvestiční dotace poskytnuté na rok 2020 Sboru
dobrovolných hasičů Žebnice. A zároveň žádá starostu SDH opravu doloženého vyúčtování dotace.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 984/2020

zdrželo se: 0

Přehled čerpání rozpočtů OV, SDH a JPO k 31.10.2020
Zdůvodněni: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil přehledy čerpání jednotlivých OV, SDH a JPO k 31.10.2020.
Usnesení: RM bere přehledy čerpáni na vědomí.

31 Příspěvkové organizace. TS, PKS
Žádost o vyjádření souhlasu s podáním a případným přijetím grantu
Zdůvodnění: Paní ředitelka MěK Plasy předkládá radě města Žádost o vyjádření souhlasu s podáním a případným
přijetím grantu - Drobotina 2020.
Usnesení: RM souhlasí s podáním žádosti a s případným přijetím grantu - Drobotina 2020, ve výši 5.000,-Kě na pořízení
sedacích vaků do dětského oddělení knihovny.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 985/2020

zdrželo se: 0

4) Dotace
MPSV - vyhlásilo pro rok 2020 dotaci na financováni trvání zvýšených provozních výdajů pro sociální službu v souvislosti s
pandemií COVID
Zdůvodnění: Město Plasy podalo žádost o dotaci, kterou vyhlásilo MPSV pro rok 2020 prostřednictvím služby OK
Poskytovatele na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti pandemic COVTD _19 ( na nákup ochranných
pomůcek, roušek, rukavic a na osobní náklady, které vznikly od 1.6.2020-2.112020).Jedná o částku 19.819 Kč.
Usnesení: RM bere informaci na vědomí.
Dotace - Podpora sociálních služeb dle § 101 a Plzeňský kraj pro rok 2021
Zdůvodnění: Město Plasy podalo žádost o dotaci na pečovatelskou službu z programu PK-Podpora sociálních služeb dle
§ 101a Plzeňský kraj pro rok 2021 .Žádost byla podána ve výši 1.903.000 Kč, dotace bude použita na náklady personál,
zajištění pečovatelské služby!mzdy).Součástí o dotaci byla žádost o vydání Pověření výkonem služby obecného

hospodářského zájmu na poskytování sociálních služeb na rok 2021.
Usnesení: RM bere na vědomí.
Žádost o dotaci na vybavení zubní ordinace
Zdůvodnění: MDDr. Ilona Třísková předkládá radě města žádost o dotaci na vybavení zubní ordinace.
Usnesení: RM bere žádost na vědomí a souhlasí se zahájením jednání ohledně podání žádosti o dotaci.
Hlasování: pro: 5

proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 986/2020

zdrželo se: 0

Žádost o přidělení dotace na vybavení OKL ambulance
Zdůvodnění: MUDr. Vladimír Prokop předkládá radě města žádost o dotaci na vybavení ORL ambulance.
Usnesení: RM bere žádost na vědomí a souhlasí se zahájením jednání ohledně podání žádosti o dotaci.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 987/2020

zdrželo se: 0

51 Finanční odbor
Zápis z dílčího přezkoumáni hospodaření ÚSC Plasy
Zdůvodnění: Tajemnice předkládá radě města pro informaci Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Plasy za
období 01.01. 2020 - 30. 09. 2020.
Usnesení: RM bere zápis na vědomí.

61 Rozvoj města
Dodatek č.l smlouvy na PD Rybník Plasy
Zdůvodnění: Předložen dodatek smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro opravu rybníka Plasy s
posunem termínu plnění pro stavební povolení do 6/2021 včetně.
Usnesení: RM schvaluje uzavřeni dodatku smlouvy o dílo na zhotoveni projektové dokumentace pro opravu rybníka
Plasy s plněním pro stavební povolení do 6/2021 včetně.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 988/2020

7) Pozemkové záležitosti, budovy
Jakešovi Babina-žádost o zaplaceni kupní ceny za nemovitost na splátky
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena manžely Jakešovými,
žádost o zaplaceni kupní ceny za pozemky
na splátky. Jedná se o pozemky p.č.sl.25/2 jehož součásti je stavba bez č.p. a pozemek p.č. 1063 v k.ú. Babina za
celkovou kupní cenu 30 884 Kč (prodej schválen na ZM dne 17.6.2020 ě.j. 184/2020). Z důvodu nečekaných výdajů
nemohou částku složit najednou.
Usnesení: RM dopomčuje ZM ke schválení uhradit kupní cenu ve výši 30 884 Kč formou splátkového kalendáře za
předmětné pozemky p.č.st.25/2 jehož součásti je stavba bez č.p. a pozemek p.č. 1063 v k.ú. Babina. Splátkový kalendář
by byl na období 01.01.2021 - 31. 12. 2021. Tím dojde ke změně v čl. 111. Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Plasy
a manželi Jakešovými.
RM doporučuje doplnit do této Kupní smlouvy ustanovení, že vklad do katastni nemovitostí bude městem Plasy
proveden až po úhradě celé kupní ceny manželi Jakešovými.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 989/2020
Behrovi-žádost o odkoupení pozemku p.č. 55/2 v k.ú. Plasy
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena manžely Terezou a Tomášem Behrovými, bytem
ifíSS
.2^ Praha 6, žádost o odkup pozemku p.č,55/2, druh pozemku zahrada v k.ú. Plasy o výměře 242 m2. Na pozemku je
zřízeno VB stezky služebnost cesty k sousednímu pozemku p.č.55/1, který je ve vlastnictví manželů Behrových, kde
chtějí stavět rodinný dům. Cena pozemku 200 Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení: RM nedoporučuje ZM schválení žádosti o prodeji pozemku p.č.55/2, druh pozemku zahrada v k.ú. Plasy o
výměře 242 m2 manželům Tereze a Tomášovi Behrovým, bytem Bělohorská 2458/239. 169 00 Praha 6, za cenu
pozemku 200 Kč/m2 + DPH v zákonné výši.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 990/2020
Smlouva o zřízení VB-služebnosti č. IV-112-0013400, VB/002 Plasy, Babina, p.č. 879/24, k.NN
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o zřízení VB-služebnosti ě. IV-112-0013400, VB/002 Plasy, Babina,
p.č. 879/24, kNN, firmou ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupeni fi. Senergos, a.s., se sídlem Družstevní 452/13a. Ostopovicc,
zmocněnec Zdeňka Zdychyncová, na pozemku p.č. 1095/2 v k.ú. Babina. Jedná se o zařízeni distribuční soustavy-kabel
NN za jednorázovou úplatu 1000 Kč+ DPH v zákonné výši.
Usnesení: RM schvaluje předloženou smlouvu o zřizení VB-služebnosti č. IV-112-0013400, VB/002 Plasy, Babina, p.č.
879/24. kNN, firmě ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení fi. Senergos, a.s., se sídlem Družstevní 452/13a, Ostopovicc,
zmocněnec Zdeňka Zdychyncová, na pozemku p.č. 1095/2 v k.ú. Babina. Jedná se o zařízení distribuční soustavy-kabel
NN za jednorázovou úplatu 1000 Kč+ DPH v zákonné výši.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 991/2020
Smlouva o zřízení věcného břemene Č.8800076668 4/VB
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o zřízeni VB Č.8800076668 4/VB, na pozemku p.č. 465/65 v k.ú.
Plasy, firmou Gas Net s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, v zastoupení fi. GridServis. s.r.o. Plynárenská. Zábrdovice,
zmocněnec P. Vanik a S. Došlá. V pozemku je uloženo plynáren, zařízeni - ROZ Plasy, Plzeňská, STO+6 příp. vč. jeho
součástí a příslušenství v délce 68,60 m za jednorázovou úplatu 500 Kč + DPH v zákonné výši tj. celkem 605 Kč.
Usnesení: RM schvaluje předloženou smlouvu o zřízeni VB Č.8800076668 4/VB, na pozemku p.č. 465/65 v k.ú. Plasy,
firmě Gas Net s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, v zastoupení fi. GridServis, s.r.o. Plynárenská. Zábrdovice,
zmocněnec P. Vanik a S. Došlá. V pozemku je uloženo plynáren, zařízení - ROZ Plasy, Plzeňská, STO+6 příp. vč. jeho
součástí a příslušenství v délce 68,60 m za jednorázovou úplatu 500 Kč + DPH v zákonné výši tj. celkem 605 Kč.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 992/2020
Prodej pozemků 357/39 a 357/62 v k.ú. Plasy - manželé Michaela a Martin Šebkovi
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena manžely Michaelou a Martinem Šebkem, oba bytem U Archivu 1972, Beroun
26601, žádost o odkup pozemků p.č.357/39 o výměře 363 m2 a pozemku p.č. 357/62 o výměře 28 m2 v k.ú. Plasy.
Prodej pozemků je zprostředkován realit, kanceláří B1DLI, Americká 22, Plzeň. Cena pozemku p.č. 357/39 činí 800 Kč
+ DPH v zákonné výši a cena pozemku p.č.357/62 činí 200 Kč+ DPH v zákonné výši. Dělení dle GP č. 1436-1032/2020.
Usnesení: RM doporučuje ZM schválení prodeje pozemků p.č.357/39 o výměře 363 m2 a pozemku p.č. 357/62 o
výměře 28 m2 v k.ú. Plasy manželům Michaele a Martinovi Šebkovým, bytem U Archivu 1972, Beroun 2660 Prodej
pozemků je zprostředkován realit, kanceláři B1DL1, Americká 22, Plzeň. Za cenu pozemků p.č. 357/39 - 800 Kč + DPH
v zákonné výši a cena pozemku p.č.357/62 - 200 Kč+ DPH v zákonné výši. Děleni dle GP č. 1436-1032/2020.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo sc: 0

SCHVÁLENO usn.č. 993/2020
Prodej části lesního pozemku p.č. 331/1 v k.ú. Plasy- p. Ladislav Kydlíček
Zdůvodnění: Městu Plasy byla p. Ladislavem Kydličkcm, bytem
žádost o odkup
části lesního pozemku p.č. 33Jcdná se o lesní pozemek bude potřeba souhlasu s dělením lesního pozemku a geometrie,
zaměření. 1/1 v k.ú. Plasy o přibližné výměře 120 m2. Část tohoto pozemku p. Kydlíček má dlouhodobě pronajatý za
účelem uskladnění dřeva. Jedná se o lesní pozemek bude potřeba souhlasu s dělením lesního pozemku a geometrie,
zaměření.
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení prodej části lesního pozemku p.č. 331/1 v k.ú. Plasy- p. Ladislavu
Kydličkovi. bytem
přibližné výměře 120 m2.Prodej bude proveden dle geometrického
zaměření. Jedná sc
i souhlasu s dělením lesního pozemku.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 994/2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-0000939A'B/001

Zdůvodněni: Mčstu Plasy byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IZ-12-0000939/VB/001, firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 v zastoupení fi. Elektro Wellmont, s.r.o.,
Zborovská 146/35. Plzcň-zmocněnec Jitka Slavíčkova na pozemcích p.č. 413/21,26,27.36,48 v k.ú. Plasy. Jedná sc o
zařízení distribuční soustavy- zemní kabel NN za jednorázovou náhradu 4500 Kč+DPH dle platné zákonné sazby.
Usnesení: Rada města schvaluje smlouvat o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IZ-12-0000939/VB/001. firmě ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 v zastoupení fi. Elektro Wellmont, s.r.o., Zborovská
146/35, Plzeň-zmocněnec Jitka Slavičková na pozemcích p.č. 413/21,26,27,36,48 v k.ú. Plasy. Jedná se o zařízeni
distribuční soustavy- zemni kabel NN za jednorázovou náhradu 4500 Kč+DPH dle platné zákonné sazby.
Hlasování: pro: 5

proti; 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 995/2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 1V-12-0017138
Zdůvodněni: Městu Plasy byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístěni
stavby č. IV-12-007138, firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 v zastoupeni fi. Senergos, a.s. Družstevní,
Ostopovice, IČ:26915413, na pozemku p.č.496/7 v k.ú. Plasy. Jedná se o zařízeni distribuční soustavy-zemní kabel NN
za jednorázovou náhradu 1000 Kč+DPH dle platné zákonné sazby.
Usnesení: RM schvaluje předloženou smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby ě. IV-12-007138, firmě ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 v zastoupení fi. Senergos, a.s. Družstevní,
Ostopovice, IČ:26915413, na pozemku p.č.496/7 v k.ú. Plasy. Jedná se o zařízení distribuční soustavy-zemní kabel NN
za jednorázovou náhradu 1000 Kč+DPH dle platné zákonné sazby.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 996/2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby-č. 1E-12-0008361/SOBS VB/1
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby-č. IE-12-000836l/SOBS VB/1 firmou ČEZ Distribuce, a.s. IČ:24729035 v zastoupeni fi.Montprojekt, a.s.zmocněnec Pavla Grosslová na pozemcích 367/2;366/4;366/2;368/7; v k.ú. Plasy. Jedná se o zemní kabelové vedení NN
za jednorázovou cenu 1000 Kč+ DPH dle platné zákonné sazby.
Usnesení: RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene a dohodu o umístění stavby-č. IE-12000836l/SOBS VB/1 firmě ČEZ Distribuce, a.s. IČ:24729035 v zastoupení fi.Montprojekt. a.s.- zmocněnec Pavla
Grosslová na pozemcích 367/2:366/4;366/2;368/7; v k.ú. Plasy. Jedná se o zemní kabelové vedení NN za jednorázovou
cenu 1000 Kč+ DPH dle platné zákonné sazby.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 997/2020

zdrželo se: 0

Právo provedení stavby 9/2020 - Přípojky 9/2020 - Přípojky kanalizace a vodovodu pro RD na p.p.č. 265/26
Zdůvodnění: Předložena smlouva o právu provedení stavby 9/2020 - Přípojky kanalizace a vodovodu pro RD na p.p.č.
265/26 mezi městem Plasy a Radkem Šimlem a Lenkou Forcjtovou. Starosta doporučuje, aby při zemních pracích totéž
provedl p. Tupý, který ještě nemá všechny inženýrské sítě kc své nemovitosti (alespoň v části komunikace a chodníku).
Protože pak by nemusel znovu zasahovat do povrchu komunikace, když má město v plánu její rekonstrukci.

Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby 9/2020 - Přípojky kanalizace a vodovodu pro RD
na p.p.č. 265/26 mezi městem Plasy a Radkem Šimlem a Lenkou Forejtovou.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 998/2020

zdrželo se: 0

Historicky významné hroby na hřbitově v Plaších
Zdůvodnění: II. místostarosta Ing. Kornatovský informoval členy rady, žc na hřbitově je - 74 hrobů a 2 pomníky, které
nemají vlastníka.
V prvním návrhu se zabýval 10 hroby a 2 pomníky. Na celém hřbitově je dle odhadu ještě max. cca do 15 hrobů pro
připravovaný 2.návrh. Považuje za významné hroby pro historii Plas, kde je pohřbená osoba spojena např. s dobou
rodiny Mettemichů, případně přímo s kancléřem. Jeden neoznačený pomník byl postaven kancléřem v upomínku
cisterciáků —mnichů.
Jeden hrob je např. hrobem posledního opata kláštera Celestina Wernera.

Usnesení: RM bere informaci na vědomí.

8) Diskuze
Nabídka kreseb - obrazů od Petra Karla
Zdůvodnění: Petr Karel předkládá radě města nabídku kreseb - obrazů, které by mohly zdobit stěny v Lékařském domě
Plasy. Město má o umístění kreseb v lékařském domě zájem. S p. Karlem bude jednat Ing. Komatovský a p. Kovářík.
Úhrada faktury za posouzení stavu varhan.
Zdůvodnění: II. místostarosta předložil návrh na úhradu faktury za posouzení stavu varhan, ve výši 13.600,-Kč.
Usnesení: RM bere na vědomí záměr na obnovu varhan Johanna Mathiase Gutlia a Ferdinanda Adalberta Gutha v
Metternichovské hrobce v Plaších včetně fotodokumentace, zpracované Štěpánem Svobodou, diecéznim organologem
Arcibiskupství pražského a souhlasí s úhradou faktury ve výši 13.600,-Kč za zpracování.

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO usn.č. 999/2020
Projednání prvního návrhu rozpočtu města na rok 2021
Zdůvodnění: RM projednala první návrh rozpočtu města na rok 2021 a schválila v na příspěvky na činnost neziskových
organizací částku 550.000,-KČ.
Usnesení: RM projednala první návrh rozpočtu města na rok 2021 a doporučila příspěvky na činnost neziskových
organizací částku 550.000,-Kč.
Hlasování: pro: 5

proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1000/2020

zdrželo se: 0

Studie - Velká louka Plasy
Zdůvodnění: II. místostarosta informoval členy rady města o připomínkách odborného pracoviště NPU Plzeň k
zpracované studii Štěpána Soutnera - Velká louka Plasy.
Usnesení: RM bere informaci na vědomí.

lo

V Plaších, dne

Ověřovatel:

Komatovský Ivo

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček

