ZAPIŠ

Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY
KONANÉHO DNE 27.01.2021
Přítomni:

Hanzlíčck Zdcnčk, Komatovský Ivo, Kouba Tomáš, Kovářík Petr, Záhrobský Vladimír

Omluveni;
Ověřovatel zápisu:

Kovářík Petr

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schváleni programu 56. schůze rady města, ověřovatele, zapisovatele, kontrola usneseni
Zdůvodnění: K navrženému programu jednání (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplnění.
Usnesení: RM schvaluje program jednáni, ověřovatel zápisu je Petr Kovářík, zapisovatel je Ivana Horská - tajemnice
MěÚ.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 1085/2021

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednáni RM provedla tajemnice MěÚ. Usnesení z jednání RM č. 55 jsou splněna,
probíhá usnesení číslo 1074-'2021 a 1079/2021.

1) Organizační záležitosti, zprávy
Žádost o souhlas s pořádáním závodu v canicrossu
Zdůvodnění: Pan Petr Zeman předkládá radě města žádost o souhlas s pořádáním závodu v canicrossu, v sobotu 25. 09.
2021. Závod se bude konat na velké louce v Plaších a lesích nad studánkou Prclátka. v počtu do 50 účastníků.
Usnesení: RM vydává souhlas s pořádáním závodu v canicrossu, v sobotu 25. 09. 2021 dle žádosti.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1086/2021

zdrželo sc: 0

Odpady v roce 2021 - skládkovnč
Zdůvodnění: Radč města jsou předloženy materiály od společnosti Marius Pedersen a.s. k novému zákonu o odpadech,
dohoda na výběr poplatků a předáváni dokladů, příloha č. 1-seznam odpadů, příloha č. 2- plná moc, uplatněni nároku
obce na zahrnutí využitelných odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu, objednávka služby
u společnosti Marius Pedersen a.s.
Usnesení: RM schvaluje podpis všech předložených dokumentů a objednávky služby, vše mezi městem Plasy a
společností Marius Pedersen a.s., sc sídlem v Hradci Králové, IČO 42194920.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1087/2021

zdrželo sc: 0

Oznámení o úpravě ccn servisních služeb - Schindler CZ, a.s.
Zdůvodnění: Společnost Schindler CZ. a.s. předkládá radě města oznámení o úpravě cen servisních služeb, a to navýšení
ceny o oficiální míru roční inflace za rok 2020, na úrovni 3,2%. Pro rok 2021 dochází uplatněním inflace k navýšení
ceny.
Usnesení: RM bere oznámení o navýšení ceny o oficiální míru roční inflace za rok 2020, na úrovni 3,2%, pro rok 2021.
na vědomi.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1088/2021

zdrželo se: 0

Kupní smlouva č. 5534/21 na prodej dřeva a vlákniny společnosti Wood Paper, a.s.

Zdůvodnění: Schválení uzavření kupní smlouvy č. 5534/21, uzavřené mezi městem Plasy a společností Wood Paper, a.s.,
IČ 26229854, se sídlem Ivančice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2021 do 31. 12. 2021.
Usnesení: RM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 5534/21, uzavřené mezi městem Plasy a společností Wood Paper,
a.s., IČ 26229854, se sídlem Ivančice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1089/2021

zdrželo se: 0

Obecně závazná vy hláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Zdůvodnění: Tajemnice MěÚ předkládá radě města, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 609/2020Sb., kterým se
mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový' balíček), kterým došlo k dílčí novelizaci zákona
č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, návrh OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. Ke změnám dochází v
ustanovení čl. 2 a čl. 3 (žlutě vyznačené. Dále je od 01. 01.2021 možnost upravit poplatek dle čl. 6 OZV ze stávajících
21,-Kč na max. výši 50,-Kč (červeně vyznačeno).
Usnesení: RM bere předložený návrh OZV č. 1/2021 na vědomí a doporučuje jej ZM ke schváleni.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1090/2021

zdrželo se: 0

Přidělení bytu č. 114 v DPS Plasy
Zdůvodnění: Vedoucí pečovatelské služby předkládá radě města ke schválení přiděleni bytu č. 114 v DPS Plasy. Byt o
velikosti 2+1 navrhuje přidělit od 01.02. 2021 manželům
,

Usnesení: RM schvaluje přiděleni bytu č. 114 v DPS Plasy, o velikosti 2+1 od 01.02. 2021 manželům

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1091/2021
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zdrželo se: 0

Přidělení bytu č. 103 v DPS Plasy
Zdůvodnění: Vedoucí pečovatelské služby předkládá radě města ke schválení přidělení bvtu č. 103 v DPS Plasv p.:

bytem
Usnesení: RM schvaluje od 01.02. 2021 přidělení bytu č. 103 v DPS Plasy
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1092/2021

bytem

zdrželo se: 0

Dohoda o ukončení účinnosti " Dohody o využívání městského monitorovacího systému č.j. KRPP-162874-10/ČJ-20I9-0300SU"
Zdůvodněni: Radě města je předloženo ke schválení ukončení " Dohody o využívání městského monitorovacího systému
č.j. KRPP-162874-10/ČJ-2019-0300SU", která je uzavřena městem Plasy a Krajským ředitelstvím policie PK pod č.j.
KRPP-162874-10/Č.I-2019-0300SU. Smluvní strany se dohodly na ukončení dohody ke dni 31.01.2021.
Usnesení: RM schvaluje ukončeni " Dohody o využívání městského monitorovacího systému č.j. KRPP-162874-10/ČJ2019-0300SU", která jc uzavřena městem Plasy a Krajským ředitelstvím policie PK pod č.j. KRPP-162874-I0/ČJ-20190300SU, a to kc dni 31. 01. 2021.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1093/2021

zdrželo se: 0

Dohoda o využívání městského kamerového monitorovacího systému.
Zdůvodnění: Radě města je předloženo ke schválení uzavření "Dohody o využívání městského kamerového
monitorovacího systému č.j. KRPP-8585-1/ČJ-2021-0300SU" mezi městem Plasy a Krajským ředitelstvím policie PK,
sc sídlem v Plzni, IČ 7515 529. Dohoda bude v případě schválení uzavřena od 01.02. 202 do 31. 0 .2029. Město
Plasy bude hradit spotřebovanou elektrickou energii, a to formou zálohové platby lx ročně, ve výši 2.500,-Kč. Součásti
této dohody je výpůjčka movitých věcí.
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Usnesení: RM schvaluje uzavření "Dohody o využívání městského kamerového monitorovacího systému č.j. KRPP8585-1/ČJ-2021-0300SU" mezi městem Plasy a Krajským ředitelstvím policie PK, se sídlem v Plzni, IČ 75151529,
včetně Přílohy ě. 1 výpůjčka movitých věci. Dohoda bude uzavřena od 01.02. 2021 do 31.01.2029. Město Plasy bude
hradit spotřebovanou elektrickou energii, a to formou zálohové platby lx ročně, ve výši 2.500,-Kč.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1094/2021

zdrželo se: 0

Stanovení podmínek prodeje pozemků a staveb par. č. st. 967 vč. stavby č.p. 528. p. č. 367/9 a část pozemku p. č. 367/8 v k. ú.
Plasy
Zdůvodnění: RM po projednáni způsobu stanovení podmínek prodeje pozemků a staveb par. č. st. 967 vč. stavby č.p.
528, p. č. 367/9 a část pozemku p. č. 367/8 v k. ú. Plasy s právním zástupcem města doporučí ZM ke schválení:
zveřejnění záměru prodeje prodeje pozemků a staveb par. č. st. 967 vč. stavby č.p. 528, p. č. 367/9 a část pozemku p. č.
367/8 v k. ů. Plasy, včetně stanovení podmínek prodeje.
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fénix č. F-l0-01240
Zdůvodnění: Radě města je předložen ke schválení Dodatek č. 9 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
informačního systému HELIOS Fénix č. F-10-01240. V dodatku na základě dohody s tajemnicí MčÚ byly vyřazeny
moduly "Smlouvy, Volby". Tyto agendy jsou zajišťovány městským úřadem. Smluvní strany jsou město Plasy a
společnost Asscco Solution, a.s„ se sídlem v Praze, IČO 64949541. Celková cena 67.971,75 Kč(ccna včetně DPH) je
snížena o vyřazené moduly.
Usnesení: RM schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému HELIOS Fénix č. F -10-01240. V dodatku byly vyřazeny moduly "Smlouvy, Volby". Tyto agendy jsou
zajišťovány městským úřadem. Smluvní strany jsou město Plasy a společnost Asseco Solution, a.s., se sídlem v Praze,
IČO 64949541. Celková cena 67.971,75 Kčfcena včetně DPH) je snížena o vyřazené moduly.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1095/2021

zdrželo se: 0

2) _Výborv a komise, osadní výbory. SDH
Zápis zjednání OV Lomnická
Zdůvodnění: I. mistostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápis č. 10 z jednání OV Loninička konaného dne 29 prosince

2020.
Usnesení: RM bere zápis na vědomí.

3) Příspěvkové organizace. TS. PKS
Vyúčtování elektřiny za r. 2019 a 2020 mezi městem Plasy a PKS s.r.o.
Zdůvodněni: Materiál M-4127 )
Bylo projednáno na RM: 55. schůze Rady města dne 13.01.2021
Výsledek projednání na RM:
Zdůvodněni: Město Plasy přeúčtovává PKS s.r.o. měsíčně za odběr elektřiny dle faktury, zaslané Bohemia Energy s.r.o. a
odečtového elektroměru 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.

Usneseni: RM bere informaci na vědomí a schvaluje převod vypočtené Částky ve výši 64.315,73 Kč z účtu města Plasy
na účet PKS Plasy s.r.o.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1096/2021

zdrželo se: 0

Zpracováni dokumentace PO pro ZŠ Plasy, nákup hasicích přístrojů
Zdůvodnění: 1. mistostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku firmy Rescue Group s.r.o.. Pod Všemi svátými 603/40,
301 00 Plzeň. IČ: 29161479 na zhotovení Operativní karty k objektu ZŠ Plasy a dovybavení ZŠ hasicími přístroji dle
normy za celkovou cenu 34.790,- Kč bez DPH.
Usnesení: RM schvaluje zpracování operativní karty pro ZŠ Plasy a doplnění budovy hasicími přístroji dle normy firmou
Rescue Group s.r.o. za celkovou cenu 34.790,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1097/2021
Rozdělení hospodářského výsledku - ZŠ Plasy

zdrželo se: 0

Zdůvodnění: Základní škola Plasy předkládá ke schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši
815,93 Kč, a to převodem do rezervního fondu.
Usnesení: RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Plasy za rok 2020, ve výši 815,93Kč, a to převodem do
rezervního fondu.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1098/2021

zdrželo se: 0

Oznámení o schválení závěrečných zpráv a vyúčtování projektů-DDM Plasy
Zdůvodnění: Paní ředitelka DDM Kopretina Plasy předkládá radě města na vědomí oznámení o schválení závěrečných
zpráv a vyúčtováni projektu: Šablony II. - EU, Podpora volnočasových aktivit - KU, Drobotina 2020 - MAS.
Usnesení: RM bere oznámeni na vědomí.

41 Dotace
Informace o dotaci na obnovu základních a mateřských škol
Zdůvodnění: Materiál M-4115 )
Bylo projednáno na RM: 55. schůze Rady města dne 13.01.2021
Výsledek projednání na RM:
Zdůvodnění: Město Plasy obdrželo informaci o připravované dotační výzvě MF ČR, která se zaměřuje na obnovu
základních a mateřských škol.
RM odkládá projednání materiálu na své další jednání.

Rada města se opakovaně zabývala předloženým materiálem a rozhodla, že schvaluje přípravu materiálu pro podání
žádosti o dotaci, a to po vyhlášení dotačního titulu.
Usnesení: RM schvaluje přípravu materiálu pro podání žádosti o dotaci, a to po vyhlášení dotačního titulu.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1(199/2021

zdrželo se: 0

51 Finanční odbor
Revokace usneseni RM č. 1080/2021 a stanoveni poplatku za hrobové místo
Zdůvodnění: RM schválila svým usnesením č. 1080/2021 s účinností ode dne 0101.2021 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.
Administrativní chybou bylo u poplatku za hrobové místo uvedeno 15,Kč/rok. Správně má být 15,-Kč/m2/rok.
Tajemnice MěÚ předkládá radě města žádost o schválení předmětné úpravy.
Usnesení: RM schvaluje revokaci usneseni RM č. 1080/2021, ze dne 13.01.2021 a schvaluje od01.01.2021 poplatek
za hrobové místo 15,-Kč/m2/rok a poplatek za údržbu hřbitova 50,-Kč/m2/rok.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1100/2021

zdrželo se: 0

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2- 12 sestavený k 31.12.2020
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města na vědomí Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu Fin 2 - 1 2 sestavený
k 31.12.2020.
Usnesení: RM bere informaci na vědomí.

61 Rozvoj města
Digitální obec - projekt podporovaný dotacemi EU
Zdůvodnění: Na jednání RM byl pozván Ing. Jiří Prantner, který informoval o projektu "Digitální obec".
Plasy jsou členy spolku Chytrý Plzeňský kraj. V současné době jsou zahájena jednání s Bavorskem na vládní úrovni.

Byly stanoveny čtyři základní sméry, ve kterých by spolupráce s Bavorskem mohl probíhat.
1. Digitální "dvojče" - data pro simulaci na úrovni regionu Plzeňský kraj a Bavorsko
2. Polygon - na bavorské stranč bude budován polygon, kde v rámci obce budou nasazeny technologie kategorie
SMART, tento polygon bude spolupracovat s polygonem v Plzni Tento polygon je již dnes umístěn v areálu firmy, která
je také členem spolku.
3. 5G koridor - Praha - Mnichov - nasazení technologie 5G podél komunikací (a nejen) mezi Prahou a Mnichovem
4. Digitální obce - spolek Klastr Chytrý Plzeňský kraj byl požádán bavorskou stranou o nalezení obce. která by v tomto
projektu byla partnerskou obcí. Pokud by byl ze strany Plas zájem, je možné bavorské straně navrhnout Plasy.
Usnesení: RM souhlasí se zahájením spolupráce s bavorskou stranou - na projektu "Digitální obce" a pověřuje p.
Prantnera k dalšímu jednání v této věci.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1101/2021

zdrželo se: 0

Nabídka na umístěni zařízení box na výdej zboží pro zákazníky Alzy "AlzaBox" v Plaších
Zdůvodnění: Materiál M-4107 )
Bylo projednáno na RM: 55. schůze Rady města dne 13.01.2021
Výsledek projednání na RM:
Zdůvodněni: Společnost Alza.cz a s. zaslala nabídku na umístění zařízení box na výdej zboží pro zákazníky Alzy
"AlzaBox" v Plaších.
RM odkládá tento bod na příští jednání rady.

RM schválila umístění Alza Boxu na území města. Přesné místo bude stanoveno na základě dalšího jednání.
Usnesení: RM schválila umístěni Alza Boxu na území města. Přesné místo bude stanoveno na základě dalšího jednání.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1102/2021

zdrželo se: 0

Nabídka na zajištění administrace projektu "Plasv-kostcl sv.Václava s Hrobkou Metternichů ..."
Zdůvodnění: Materiál M-4111 )
Bylo projednáno na RM: 55. schůze Rady města dne 13.01.2021
Výsledek projednání na RM:
Zdůvodnění: Společnost Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. předkládá městu Plasy nabídku na
zajištěni administrace projektu "Plasy-kostel sv.Václava s Hrobkou Metternichů, reg. číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012681". Cena za zajištěni okruhu činností, které jsou specifikovány v nabídce je ve výši
60.000,-Kč+DPll.
RM odložila tento bod na příští jednání rady.

Společnost RRA PK o.p.s. předložila upravenou nabídku na zajištění administrace projektu "Plasy-kostel sv. Václava s
Hrobkou Metternichů, reg. čislo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 073/0012681". Cena za zajištění okruhu činnosti, které jsou
specifikovány v nabídce je ve výši 50.000,-Kč-t-DPH.
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Plasy a společnosti RRA PK o.p.s., se sídlem v Plzni, IČO
25245091 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
50.000,-Kč+DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1103/2021

zdrželo se: 0

Kamerový systém LD, Kino.SU - oživení a centralizace
Zdůvodnění: Předložena nabídka na oživeni a centralizaci dohledu kamerového systému Plasy firmou Diadema za
maximální cenu 33.350.-KČ bez DPH.
Usnesení: RM schvaluje objednání oživeni a centralizaci dohledu kamerového systému Plasy firmou Diadema za
maximální cenu 33.350,-Kč bez DPH..
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1104/2021

zdrželo se: 0

7) Pozemkové záležitosti, budovy
Pozemky - Dodatek č. I ke smlouvě o zemědělském pachtu
Zdůvodnění: Kralovická zemědělská, a.s. zaslala k podpisu Dodatek č. 1 ke stávající Smlouvě o zemědělském pachtu z
26.04.2016, kde navyšuje aktuální pachtovné v katastrech města Plasy a přidružených obcích. Navýšení pachtovného je
platné od 1. října 2019.

Usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu s Kralovickou zemědělskou, a.s., která byla
uzavřena 26.04.2016. Předmětem dodatku je navýšení pachtovného s účinností od 1. října 2019
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn ě. 1105/2021

zdrželo se: 0

.^ j^ P ij^ í^ ^ ro d ej pozemků p.ě. 1097/2 a 1097/7 v k.ú. Babina
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena p.
bytem A^ ^ ^ i^ p ^ ^ ^ S ádost o prodej
pozemků p.č. 1097/2 o výměře 731 m2-ostatní plocha a pozemku 1097/7 o výměře 121 m2-omá půda oba pozemky v k.ú
Babina. Cena pozemků dle znaleckého posudku.
Usnesení: Rada města doporučuje prodej pozemků p.č. 1097/2 o výměře 731 ni2-ostatni plocha a pozemku 1097/7 o
výměře 121 m2-omá půda oba pozemky v k.ú Babina, p. ^ a f ^ ^ ^ ^ i ^ l b y t e m
ccnu dle
znaleckého posudku.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1106/2021

zdrželo sc: 0

Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany - LD Plasy
Zdůvodnění: Předmětem smlouvy je připojení elektrické požární signalizace objektu LD Plasy na pult centrální ochrany.
Usneseni: RM schvaluje uzavřeni Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany - LD
Plasy. Smlouva bude uzavřena mezi městem Plasy a ČR-Hasičský záchranný sbor PK, se sídlem v Plzni, IČO70883378.
měsíční poplatek činí 3.219,-Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1107/2021

zdrželo se: 0

8) Diskuze
Informace Plzeňského kraje
Zdůvodnění: Město Plasy obdrželo informaci Plzeňského kraje o zveřejněné Koncepci rozvoje rozvoje regionální
silniční a železniční sítě Plzeňského kraje. Koncepce zatím není schválena v orgánech Plzeňského kraje a je zveřejněna
na webu Plzeňského kraje.
Nabídky na elektronické úřední desky
Zdůvodnění: Společnost Galileo Smart City předkládá radě města nabídky na elektronické úřední desky. Další nabídku
na pronájem elektronické úřední desky předložila společnost Digi Day Czech s.r.o.
Usnesení: RM bere nabídky na vědomí.
Žádost o sdělení podmínek prodeje bytu
Zdůvodněni: Rada města rozhodla svým usnesením č. 951/2020, ze dne 07. 10. 2020 o zpracov áni znaleckého posudku
na byt o velikosti 2+1 v Potoční ul. 490, Plasy. Znalecký posudek byl zpracován z důvodu podání žádosti uživatelky
předmětného bytu na podmínky případného prodeje, následně bylo s nájemnicí jednáno, zda nadále její zájem o prodej
bytu trvá. Tato sdělila, že žádá radu města o sděleni, jaká cena na prodej předmětného bytu bude navrhována na
veřejném zasedání ZM, aby mohla zahájit jednání ohledně případné hypoteční smlouvy.
RM doporučí prodejní cenu ZM na svém příštím zasedání.
Informace k chystané publikaci Severní Plzeňsko.
Zdůvodnění: II. mistostarosta Ing. Komatovský předkládá radě města informace k chystané publikaci Severní Plzeňsko:
brožura formátu A5, 36 stran
presentace měst, obci i firem z okresu Plzeň-sever
náklad min 5 000 kusů
distribuce : města, obce, Infocentra, muzea a část nákladu dáváme kraji (vozí na veletrhy cestovního ruchu)

cena presentace: 1 strana (A5) 10.000 Kč v cenČ 100 kusů publikací
ev 2 strany
15.000 Kč
200 kusů publikací
za cenu 10 Kč je možno dokoupit libovolné množství publikací
publikaci vydává Reklama Fryček ve spolupráci s Plzeňským krajem
vydána bude do konce února 2021.

Usneseni: RM schvaluje zakoupení 200 kusů publikací Severní Plzeňsko za cenu 15.000,-Kč (cena včetně DPH).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1108/2021

zdrželo se: 0

Soupis majetku města Plasy navrženého k likvidaci
Zdůvodnění: Inventarizační a likvidační komise předkládají radě města ke schválení návrh na vyřazení majetku města,
který je opotřebený, výrazně poškozený, byl prodán, náklad na jeho opravu by byl nerentabilní.
Usnesení: RM schvaluje likvidaci majetku města Plasy dle předložených soupisů, které předložily inventarizační komise
a likvidační komise a jsou přílohou zápisu a inventarizace města Plasy ke dni 31. 12. 2020.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 1109/2021
O /.

V Plaších, dne

Ověřovatel:

Kovářík Petr

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček

zdrželo se: 0

Z /

