ZÁPIS
Z 55. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 13.01.2021
Přítomní:

Hanzlíček Zdcnčk, Kornatovský Ivo, Kouba Tomáš, Kovářík Petr, záhrobský Vladimír

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

záhrobský Vladimír

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 55. schůze rady města, ověřovatele, zapisovatele, kontrola usnesení
Zdůvodnění: K navrženému programu jednání (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplněni.

Usnesení: RM schvaluje program jednání, ověřovatel zápisu je Vladimír Záhrobský, zapisovatel je Ivana Horská tajemnice MěÚ.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1067/2021

zdrželo se: O

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MěÚ.

l) Organizační záležitosti, zprávv
Žádost o ukončení nájmu bytu v DPS
Zdůvodnění: Paní
důvodu z

požádala o ukončení nájemní smlouvy na byt Č.
, ke dni 3 1. 01. 2021.

Usnesení: RM schvaluje ukonČení nájemní smlouvy na byt Č.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 1068/2021

v DPS Plasy, PotoČní 546, a to z

v DPS Plasy, Potoční 546 ke dni 31. 01. 2021.

zdrželo se: O

Žádost o ukončení nájemní smlouvy v DPS
Zdůvodnění: Pan
důvodu

požádal o ukončení nájemní smlouvy na byt Č.
, ke dni 31. 01. 2021.

Usnesení: RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt Č.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 1069/2021

v DPS Plasy, Potoční 546, a to z

v DPS Plasy, Potoční 546 ke dni 31. 01. 2021.

zdrželo se: O

Žádost o výměnu bytu v DPS Plasy
Zdůvodnění: Paní
podala žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt č.
v DPS Plasy, Potoční 546, o
velikosti 2+1. Žadatelka je sama a žádá o výměnu tohoto většího bytu za garsoniéru, byt Č.
, který uvolní p. P
Vedoucí PS Plasy doporučuje schválení výměny, kdy vČtŠí byt bude následně přidělen dalším uchazečům ze seznamu,
nejlépe manželské dvojici.
Usnesení: RM schvaluje ukončení nájeniní smlouvy na byt Č.
31. 01. 2021 a s úČinností ode dne 01. 02. 2021 schvaluje p.
546.

Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1070/2021

v DPS Plasy, Potoční 546, o velikosti 2+1, a to ke dni
přidělení bytu č.
v DPS Plasy, Potoční

zdrželo se: O

Dohoda o aktualizaci aplikačního programu
Zdůvodnění: Radě města je předložena ke schválení Dohoda o aktualizaci aplikačního programu na instalaci upgrade
programí Bytová agenda. Dohoda bude po schválení uzavřena mezi městem Plasy a Ing. Janem Hrubým, Plzeň, lČ
12462268. Cena je stanovena dohodou ve výši 400,-Kč/měsic.

,Š

Usnesení: RNI schvaluje uzavření Dohody o aktualizaci aplikačního programu na instalaci upgrade programu Bytová
agenda. Dohoda bude uzavřena mezi mčstem Plasy a Ing. Janem Hrubým, Plzeň, IČ 12462268, na dobu od 01. 01. 2021
do 31. 12. 2021. Cena je stanovena dohodou ve výši 400,-Kč/měsíc.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 1071/2021

zdrželo se: O

Jmenování výběrové komise pro výbčrové řízení

Zdůvodnční: Radě ničsta je předložen návrh na jmenování výběrové komise pro konání výběrového řízení na akci:
,,PLASY, HUTNÍ ULICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE l. ETAPA" (veřejná zakázka) a na akci: ,,PLASY - KOSTEL
SV. VÁCLAVA S HROBKOU METTERNICHŮ - STŘECHA A VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ" (zakázka malého
rozsahu).
Usnesení: RM jmenuje pro výběrové řízení na akci: ,,PLASY, HUTNÍ ULICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.
ETAPA" (veřejná zakázka) a na akci: ,,PLASY - KOSTEL SV. VÁCLAVA S HROBKOU METTERNICHŮ STŘECHA A VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ" (zakázka malého rozsahu) výběrovou komisi ve složení: pp. Kovářík Petr,
Průša Josef, Vít Soutner. Náhradníci pp. Kouba Tomáš, Kornatovský Ivo.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1072/2021

zdrželo se: O

Jmenování likvidační komise

Zdůvodnění: Radě města je předložen návrh na jmenování likvidační komise pro likvidaci neopravitelného, zastaralého,
nepoužitelného majetku města, který bude v rámci inventarizace majetku města Plasy, konané ke 31. 12. 2020, navržen
na vyřazení a likvidaci.
Usnesení: RM jmenuje likvidační komisi pro likvidaci neopravitelného, zastaralého, nepoužitelného majetku města,
který bude v rámci inventarizace majetku města Plasy, konané ke 31. 12. 2020, navržen na vyřazení a likvidaci, ve
složení: pp. Kouba Tomáš, Kornatovský Ivo, záhrobský Vladimír.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1073/2021

zdrželo se: O

Inflace za r. 2020

Zdůvodnění: český statistický úřad zveřejňuje každoročně v lednu průměrnou roČní míru inflace za uplynulý rok.
Inflace je vyhlášena ve výši 3,2%.
Usnesení: Rada města schvaluje uplatněni průměrné výše roční míry inflace za rok 2020 ve výši, která je vyhlášena a
zveřejněna ČSÚ do uzavřených smluv, v nichž je zakotvena inflační doložka, mimo smluv na nebytové prostory, které
byly uzavřeny v roce 2020.Inflace je vyhlášena ve výši 3,2%.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 1074/2021

zdrželo se: O

Smlouva o pozáručním servisu EPS Kino + LD

Zdůvodnění: Předložena smlouva o pozáručním servisu elektronické požární signalizace na objekt Č.p.41 Kino a Č.p.403
lékařský dům, mezi mčstem Plasy a firmou ABEL C & C s.r.o. Severní 60, 320 00 Plzeň
Usnesení: RM schvaluje smlouvu o pozáručním servisu elektronické požární signalizace na objekt č.p.41 Kino a č.p.403
lékařský dům, mezi městem Plasy a ňrníou ABEL C & C s.r.o. Severní 60, 320 00 Plzeň
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1075/2021

zdrželo se: O

2) VÝbory a komise, osadní výborv, sdh
RozpoČty OV, SDH a JPO

Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil konečný přehled čerpání rozpočtů OV, SDH a JPO za rok 2020
a počáteční stavy rozpočtů na rok 2021.
RM bere předložené dokumenty na vědomí.

3) Příspěvkové Qrganizace, TS, PKS

Žádost MěK Plasy o souhlas se změnou rozpočtu 2020
Zdůvodnění: Paní ředitelka MěK Plasy zaslala žádost o souhlas se změnou rozpočtu 2020 - převod mezi účty - viz
příloha.
Usnesení: KM souhlasí se změnou rozpočtu MěK Plasy , r. 2020 - převody mezi účty, dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1076/2021

zdrželo se: O

Žádost o souhlas se změnou rozpočtu MŠ - převod mezi účty
Zdůvodnění: Paní ředitelka MŠ Plasy předkládá radě města žádost o souhlas se změnou rozpočtu (2020) - převod mezi
účty.
Usnesení: KM souhlasí se změnou rozpočtu MŠ Plasy (r. 2020) - převod mezi účty, dle předložené žádosti - viz příloha.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1077/2021

zdrželo se: O

Oznámení ZŠ Plasy o schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu
Zdůvodnění: Paní ředitelka ZŠ Plasy předkládá radě mČsta oznámení o schváleni závěrečné zprávy o realizaci projektu
tzv. Šablony I.
V současné dobč ZŠ realizuje projekt Šablony II.
RM bere informaci na vědomí.
Žádost DDM Plasy o schválení změny rozpočtu 2020 - převod mezi účty
Zdůvodnění: Paní ředitelka DDM Plasy předkládá radě města žádost o schválení změn řo@očtu DDM Plasy - r. 2020.
Jedná se o převod mezi účty.
Usnesení: RM schvaluje předložený návrh změny rozpočtu DDM Plasy - r. 2020, a to převody mezi účty.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1078/2021

zdrželo se: O

výsledky revize knihovního fondu
Zdůvodnění: Paní ředitelka Městské knihovny v Plasích předkládá výsledky revize knihovního fondu, která proběhla v
roce 2020 (revizi musí knihovna udělat lx za 5 let).
RM bere protokol o výsledcích revize knihovního fondu v roce 2020 na vědomí.
VyúČtování elektřiny za r. 2019 a 2020 mezi městem Plasy a PKS s.r.o.
Zdůvodnění: Město Plasy přeúčtovává PKS s.r.o. mčsíčnč za odběr elektřiny dle faktury, zaslané Bohemia Energy s.r.o. a
odečtového elektromčru pro město Plasy (stavební úřad). Dodatečně bylo zjištěno, že odečtový elektroměr nezohledňuje
celkovou spotřebu elektřiny stavebním úřadem. Proto byly nově posouzeny odběry a propočtena skutečná spotřeba mezi
městem Plasy a PKS s.r.o. dle přiložené tabulky.

4) Dotace
Informace o dotaci na obnovu základních a mateřských škol
Zdůvodnění: Město Plasy obdrželo informaci o připravované dotační výzvč MF ČR, která se zaměřuje na obnovu
základních a mateřských škol.
RM bere materiál na vědomí a bude se jím na dalších jednáních zabývat ve spolupráci s finančníni výborem.
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
Zdůvodnění: Mčsto Plasy obdrželo informaci KÚ PK o vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje, který v roce 2021 vyhlásil plzeňský kraj. Rozpočet programu je pro rok 2021 ve výši 60 mil. KČ.
Usnesení: RM schválila, že bude do tohoto programu podána žádost o dotaci na výstavbu multifůnkčního hřištč v
Žebnici.

Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1079/2021
5) Finanční odbor
Úprava poplatku za uŽívání a údržbu hrobového místa

zdrželo se: O

Zdůvodnční: Dle Směrnice č. 14/2017 navrhuje MČÚ Plasy změnu poplatku za užívání a údržbu hrobového místa, a to:
- poplatek za hrobové místo cena 15,-KČ ponechat jako dosud,
- poplatek za údržbu hřbitova 50,-Kč/m2/rok ( dříve 40,-Kč/m2/rok).
Podkladové náklady jsou vypočteny dle skutečných nákladů na údržbu a úpravu hřbitova za roky 2019 a 2020 - viz
příloha.
Usnesení: RM schvaluje s účinností ode dne 01. 01. 2021 výši poplatku za užívání a údržbu hrobového místa na hřbitově
takto:
- poplatek za hrobové místo 15,-Kč/rok,
- poplatek za údržbu hřbitova 50,-Kč/m2/rok.
Stanovená výše platby platí pro smlouvy uzavřené od 01. 01. 2021.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 1080/2021

zdrželo se: O

Rozpočtové opatření Č. 17-2020
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení Rozpočtové opatření č. 17 - 2020. Jedná se o převody
mezi účty.

Usnesení: RM schvaluje Rou)očtové opatření č. 17 - 2020.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1081/2021

zdrželo se: O

6) Rozvoj města
Nabídka na umístění zařízení box na výdej zboží pro zákazníky Alzy "AlzaBox" v Plasích
Zdůvodnění: Společnost Alza.cz a.s. zaslala nabídku na uníístční zařízení box na výdej zboží pro zákazníky Alzy
"AlzaBox" v Plasích.
RM odkládá tento bod na příští jednání rady.
Nabídka na zajištění administrace projektu "Plasy-kostel sv.Václava s Hrobkou Metternichů ..."
Zdůvodnění: Společnost Regionální rozvojová agentura Plzeňského kaje o.p.s. předkládá městu Plasy nabídku na
zajištění administrace projektu "Plasy-kostel sv.Václava s Hrobkou Metternichů, reg. číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 073/0012681". Cena za zajištění okruhu činností, které jsou specifikovány v nabídce je ve výši
60.000,-KČ+DPH.
RM odkládá tento bod na příští jednání rady.
Výměna PC MKDS na služebně PČR OOP Kaznějov
Zdůvodnění: I. místostarosta Be. Toniáš Kouba předložil nabídku firmy Diadema Internet s.t.o., Morseova 1126/5, 301
00 PLZEŇ, IČ: 29093961 na výměnu PC na služebně PČR OOP Kaznějov. Počítač je součástí MKDS a je zastaralý.
Cena PC včetně dopravy a montáže je 7.985,- KČ bez DPH. Bude hrazeno v rámci dotace.
Usnesení: RM schvaluje nákup a výměnu PC na služebně PČR OOP Kaznějov fimíou Diadeina Internet s.r.o. za cenu
7.985,- KČ bez DPH.

Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1082/2021

zdrželo se: O

7,) PQ7,emkQvé záležitosti, budovv
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV-l2-0017223, Plasy, Školní p.č. 265/26
Zdůvodnční: MČstu Plasy byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV12-0017223, Plasy, Školní p.č. 265/26 ň ČEZ Distribuce, a.s.,lČ:24729035, Děčín-Podmokly v zastoupení fi Senergos,
a.s., IČ:26915413 Družstevní - zmocnčncc Tomáš Prachař na pozemku p.č.266/3 v k.ú. Plasy. Jedná se o zřízení
distribuČní soustavy - kabel kNN k pozemku p.č.265/26 v k.ú. Plasy za jednorázovou úhradu 1000 KČ+DPH v zákonné

výši.

Usnesení: KM schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-l20017223, Plasy, Školní p.č. 265/26 ň ČEZ Distribuce, a.s.,lČ:24729035, Děčin-Podmokly v zastoupení fi Senergos, a.s.,
IČ:26915413 Družstevní - zmocněnec Tomáš Prachař na pozemku p.č.266/3 v k.ú. Plasy. Jedná se o zřízení distribuční
soustavy - kabel kNN k pozemku p.č.265/26 v k.ú. Plasy za jednorázovou úhradu 1000 KČ+DPH v zákonné výši.

Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1083/2021

zdrželo sc: O

Pozemky - užívací vztahy k půdě po provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Hradiště

Zdůvodnění: Kralovická zemědělská a.s. zaslala k podpisu Dodatek č. l ke stávající Smlouvě o zemědělském pachtu z
21.04.2016 , týkající se pozemků v k.ú. Žebnice a k.ú. Horní Hradiště, a to na základě ukončení pozemkových úprav v
k.ú. Horní Hradiště.
RM odkládá projednání na příští zasedání rady.
Právo provedení stavby Kanalizační přípojka domovní ČOV - č.p. 4 Žebnice

Zdůvodnění: Předložena smlouva o právu provedení stavby kanalizační přípojky domovní ČOV - č.p.
Městem Plasy a stavebníkem:
33 101 Plasy

Žebnice mezi

Usnesení: RM schvaluje smlouvu o právu provedení stavby kanalizační přípojky domovní ČOV - č.p. 4 Žebnice mezi
Městem Plasy a stavebníkem:
33101 Plasy
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 1084/2021

zdrželo se: O

8) Diskµze
výpis počtu akcií ve vlastnictví města Plasy - Vodárenská a kanalizační a.s.

Zdůvodnění: Radě města je předložen pro informaci výpis počtu akcií ve vlastnictví města Plasy - Vodárenská a
kanalizační a.s..
RM bere informaci na vědomí.
Žádost o prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 12/2018 mezi městem Plasy a NTM Praha

Zdůvodnění: Město Plasy uzavřelo dne 12. 02. 2018 Smlouvu výpůjčce č. 12/2018 na zapůjčení modelu slévárny, který
je umístčn ve výstavní síni litiny v Plasích. Smlouva je uzavřena mezi městem Plasy a NTM Praha a její platnost končí
ke dni 31. 01. 2021.Město Plasy odeslalo na NTM Praha žádost o prodloužení předmětné zápůjčky. zápůjčka je
bezplatná.
RM bere na vědomí informaci o zaslání žádosti města Plasy o prodloužení předmětné zápůjčky na NTM Praha.
Žádost společnosti Topenářský servis s.r.o.

Zdůvodnění: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o., Malá Morávka zaslal text hlášeni a žádost o zveřejnění nabídky revizi a
kontrol kotlů na tuhá paliva, revizí komínů.

V Plasích, dne

/1ď" oj. u Z d

Ověřovatel:

záhrobský Vladimír

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček
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