ZÁPI S
Z 37. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 25.03.2020
Přítomni:

Hanziiček Zdenek. Komatovský Ivo. Kouba Tomáš, Kovářík Petr, Záhrobský Vladimír

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Kouba Tomáš

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 37. schůze rady města, ověřovatele, zapisovatele, kontrola usnesení

Zdůvodněni:, K navrženému programu jednání (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplnění.
Usnesení: RM schvaluje program jednání rady, za ověřovatele zápisu tíe. Tomáše Koubu a za zapisovatele tajemnici
MěÚ p. Ivanu Horskou,
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 685/2020

zdrželo se: 0

Kontrolu usneseni od posledního jednání RM provedla tajemnice MěÚ.

1) Organizační záležitosti, zprávy
Smlouva o zastupování a distribuci - zprostředkování pojištění a s ní související plná moc (aktualizace stávající smlouvy)

Zdůvodnění: Společnost AZ ASPECT, s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, IČ 26027844 předložila návrh Smlouvy
o zastupování a distribuci - zprostředkování pojištění a s ní související plnou moc (aktualizace stávající smlouvy)
Usnesení: RM schvaluje uzavřeni Smlouvy o zastupováni a distribuci - zprostředkování pojištěni a s ní související plnou
moc (aktualizace stávající smlouvy). Smlouva bude uzavřena mezi městem Plasy a společnost AZ ASPECT. s.r.o., se
sídlem v Českých Budějovicích. IČ 26027844.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 686/2020

zdrželo se: 0

Žádost o byt

Zdůvodnění: Paní Viera Šebková předložila žádost o byt na adrese K Letišti 115 v Plaších. Žadatelka má trvalý pobyt v
Kaznějově, nikoliv v Plaších, u předmětného bytu není sociální zařízení, které je nutné vybudovat. Přesto RM chce
ponechat tento byl pro potřeby náhlé události některého z občanů Plas.
Usnesení: RM neschvaluje žádost paní Viery Šebkové o přidělení bytu na adrese K Letišti 115 v Plaších.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 687/2020

zdrželo se: 0

2) Výbory a komise, osadní výbory. SI)H
Platba účastnického poplatku na "Setkání Hradišť"

Zdůvodněni: 1. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil výzvu k platbě účastnického poplatku na "Setkání Hradišť",
které se koná 1. srpna 2020 v Dolním Hradišti. OV H. Hradiště souhlasí.
Usnesení: RM schvaluje platbu účastnického poplatku na "Setkání Hradišť" ve výši 5.000.- Kč. Dle domluvy bude
hrazeno z rozpočtu OV H. Hradiště.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 688/2020
Rekonstrukce kříže v Lomanech

zdrželo se: 0

Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku fi. Truhlářství Jaromír Antoš, Lomnická 33 na
rekonstrukci kříže v obci Lomany za cenu 9.898,- KČ vč. DPH. OV Lomnická s nabídkou souhlasí.
Usnesení: RM schvaluje rekonstrukci kříže v Lomanech fi. Truhlářství Jaromír Antoš za cenu 9.898,- vč. DPH. Bude
hrazeno z rozpočtu OV LomniČka
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 690/2020

zdrželo se: 0

Informační tabule v areálu U komína - Lomnická

Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku fi. Truhlářství Jaromír Antoš, LomniČka 33 na výrobu
a instalaci informační tabule do areálu U komína za cenu 12.645,- Kč vč. DPH. OV Lomnická s nabídkou souhlasí.
Usneseni: RM schvaluje výrobu a instalaci informační tabule do areálu U komína fi. Truhlářství Jaromír Antoš za cenu
12.645.- Kč vč. DPH. Bude hrazeno z rozpočtu OV LomniČka.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.Č. 691/2020

zdrželo se: 0

31 Příspěvkové organizace. TS. PKS
Zápis z 3. jednání dozorčí rady TS Města Plasy, s.r.o.

Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápis zjednáni dozorčí rady TS Města Plasy, s.r.o. z 2.3.2020.
Usnesení: RM bere zápis na vědomí.
Zápis DR PKS Plasy s.r. o.

Zdůvodnění: ÍT. místostarosta předkládá radě města zápis zjednání Dozorčí rady PKS Plasy s.r.o.
Usnesení: RM bere zápis na vědomí.

41 Dotace
Smlouva - Podpora ochrany lesa v PK 2017+

Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o poskytnutí účelové dotace ve výši 33 023 Kč na zřizování nových
oplocenek v rozsahu 555 m z programu- Podpora ochrany lesa v PK 20I7+. Částka je určena pro dotační obdobi od
1.4.2019 do 3 1.3.2020.
Usnesení: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 33 023 Kč na zřizování nových oplocenek v
rozsahu 555 m z programu- Podpora ochrany lesa v PK 2017+. Částka je určena pro dotační období od 1.4.2019 do
3 1.3.2020.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 692/2020

zdrželo se: 0

Dotace - schválení žádosti o dotaci na rozšíření MKDS v Plaších a instalaci měřiče rychlosti do II. Hradiště

Zdůvodnění: 1. místostarosta Bc. Tomáš Kouba informoval o vypsáni dotace Odboru Bezpečnosti a krizového řízení Pk Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020. Navrhl podat žádost na rozšířeni MKDS v Plaších o 3
kamerové body (til. Lipová, lil. Manětínská a ul. Babinská), které by monitorovaly výjezd vozidel z města. Dále navrhl
podat souběžně žádost na instalaci měřiče rychlosti v obci Horní Hradiště, který by monitoroval vjezd do obce směrem
od Mladotic. Dotace je poskytována do max. výše 50 % z uznatelných nákladů.
Usnesení: RM schvaluje podáni žádosti na Pk do programu Podpora obci Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti
2020 na rozšíření MKDS Plasy o 3 kamerové body a současně na instalaci měřiče rychlosti do obce H. Hradiště. OV H.
Hradiště souhlasí s podáním žádosti a financováním podílu ze svého rozpočtu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 693/2020

zdrželo se: 0

Spolek Přeskopec - neinvestiční dotace - žádost o převod finančního obnosu

Zdůvodněni: Městu Plasy byla předložena žádost o převedení finanč. příspěvku na plánovanou akci Velikonoční výstava
12.-26.4.2020 v Lomanech.Jedná se o částku 1000 KČ, která nebyla vyčerpána z důvodu nekonání akce. Tato částka by
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byla použita na plánovanou akci Svatováclavská pouť 28.9.2020. RM žádost projedná na svém příštím jednání.

5) Finanční odbor
Rozpočtové opatření č. 3-2020.

Zdůvodnění:, Finanční odbor překládá návrh rozpočtového opaření Č. 3-2020.
Usnesení: RM schvaluje RO č. 3-2020.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 694/2020

zdrželo se: 0

6) Rozvoj města
Rybník Plasy - projektová dokumentace

Zdůvodnění:, Předložena smlouva o dílo mezi Městem Plasy a firmou Vodoplan s.r.o.,Sokolovská 41,323 00 Plzeň, na
vypracování projektové dokumentace obnovy rybníka Pasy dle požadavků OŽP Královice. Cena PD Činí 269.830,-Kč
vč. DPH
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Plasy a firmou Vodoplan s.r.o.. Sokolovská 41,323 00
Plzeň, na vypracování projektové dokumentace obnovy rybníka Plasy dle požadavků OŽP Královice. Cena PD činí
269.830,-Kč vč. DPH
’
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 695/2020

zdrželo se: 0

7) Pozemkové záležitosti, budovy
Návrh smlouvy na věcná břemena na vodovodní řad Plasy-Babina

Zdůvodnění: Vodárenská a kanalizační a.s. Plzeň předkládá dle studie projektu vodovodu Plasy - Babina návrh smlouvy
na věcná břemena na vodovodní řad.
Usnesení: RM schvaluje uzavřeni SMLOUVY č.: 19 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
uzavřené podle § 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a § 15 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění. Smlouva bude uzavřena mezi městem Plasy a společností Vodárenská a kanalizační a.s..
se sídlem: Plzeň, Nerudova 982/25, Jižní Předměstí, PSČ 301 00, IČ:497 86 709.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 696/2020

zdrželo se: 0

Cetin-smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti č. SAP 16010-055962VPIC Lékařský dům Plasy firmou CET1N a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 ,1Č: 04084063 v
zastoupení Terezy Domorázkové. Jedná se o zřízení veřejné komunikační sítě a její vedení na pozemku p.č. 42/2 za
jednorázovou náhradu 500 Kč+DPH v stanovené výši dle platného právního předpisu.
Usnesení: Rada města schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SAP 16010-055962VP1C Lékařský dům Plasy firmě CET1N a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 ,1Č: 04084063 v
zastoupení Terezy Domorázkové. Jedná se o zřízeni veřejné komunikační sítě a její vedení na pozemku p.č. 42/2 za
jednorázovou náhradu 500 Kč+DPH v stanovené výši dle platného právního předpisu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 697/2020

zdrželo se: 0

1/27 Kaznějov - obchvat, projekt podrobného GTP

Zdůvodnění: Předloženo oznámení o podrobném geotechnickém průzkumu na k.ú. Nebřeziny v lokalitě Panholec v
období 3-6.2020
Usnesení: RM bere informaci na vědomí.
Pronájem pozemku

Zdůvodnění: Paní
jako nový vlastník bytu v čp.
požádala o pronájem pozemku, který měl v
pronájmu předchozí majitel bytu p.
Jedná se o část pozemku v k.ú. Plasy, pare. č. 39/2, a to část o velikosti

14 m2. Pozemek bude nadále používán jako parkovací stání.
Usnesení: Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. pare. 39/2 o velikosti 14 m2 v k.ú. Plasy za cenu 7
Kč/m2/rok s platností od 01. 04. 2020 na dobu neurčitou. Pozemek bude užíván jako parkovací stání.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 698/2020

zdrželo se: 0

Právo provedení stavby - Přípojka kanalizace e.č.9 Lomnická

Zdůvodnění:, Předložena smlouva o právu provedení stavby kanalizační přípojky pro objekt e.čjíSLomnická mezi
Městem Plasy a
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň vz. ZAKRA s.r.o. Sokolovská
784/41,323 00 Plzeň.
’ ‘
‘
Usnesení: RM souhlasí
mezi Městem Plasy a
Sokolovská 784/41,323 00 Plzeň.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 699/2020

zdrželo se: 0

81 Diskuze
Nabídka kompletní realizace cedulí a souvisejících produktů

Zdůvodnění: Společnost PYTELAMONT s.r.o. nabízí služby v oblasti výroby a montáže orientačních směrových
ukazatelů, plechových uvítacích cedulí, smaltovaných cedulí a dalších předmětů pro obce. Naši základní nabídku včetně
ceníku můžete najít v katalogu viz příloha. Kompletní katalog lze otevřít na
www.pytelamont.cz/ftles/PYTELAMONT_Katalog2020.pdf.
Usnesení: RM bere nabídku na vědomí.
Schválení termínu a programu veřejného zasedání ZIM Plasy

Zdůvodněni: RM byl předložen návrh termínu a programu veřejného zasedání ZM Plasy.
Usnesení: RM schválila termín a program veřejného zasedání ZM Plasy. Veřejné zasedání se bude konat dne 22. 04.
2020.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 700/2020

zdrželo se: 0

V Plaších, dne

Ověřovatel:

Kouba Tomáš

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček

!

