ZAPIŠ
Z 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 30.06.2021
Přítomní:

Brettl Jan, Hanzlíček Zdeněk, Jakeš Jan, Komatovský Ivo, Kovářík Petr, Lorenzová Markéta,
Novotný Jiří, Pořádková Eva, Radoš Michal, Soulner Vít, Záhrobský Vladimír

Omluveni:

Gross Václav, Kouba Tomáš, Mařík Karel, Škop Michal

Ověřovatelé zápisu:

Komatovský Ivo, Kovářík Petr

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schváleni programu 17. schůze zastupitelstva města dne 30.06.2021. ověřovatelů, zapisovatele, kontrola usneseni

Zdůvodnění: Starosta předložil ke schválení návrh programu, rozšířený o bod: "Rozpočtové opatření č. 11-2021" a
:"Prodej pozemku pro ČEZ Distribuce a.s.".K navrženému programu jednání (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné
další doplnění.
Usnesení: ZM schvaluje program jednání, ověřovatelé zápisu jsou Komatovský Ivo, Kovářík Petr a zapisovatelem je
Ivana Horská - tajemnice MčU.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 273/2021

zdrželo se: 0

1) Finanční odbor
Schválení poskytnutí finanční výpomoci pro obce postižené živelnou pohromou

Zdůvodněni: Zastupitelstvu města Plasy je předložen návrh na poskytnuti finanční výpomoci ve výši lOOtis. Kč z
rozpočM města Plasy pro obec Hrušky u Břeclavi, pro občany postižené živelnou pohromou. Číslo transparentního účtu:
123-4548350207/0100.
p. Pořádková - dotazuje se, zda se neuvažovalo poskytnout materiální pomoc, např. dřevo.
Všichni přítomní sc shodli, že přínosnější pro postiženou obec a její občany jc finanční výpomoc,
p. Kovářík - navrhuje poskytnout pomoc i obci Stcbno, která byla též postižena vlivem počasí,
starosta - sděluje, že finanční dar do 20tis. Kč může schválit rada města a doporučuje návrh usnesení:
"ZM schvaluje poskytnuti finanční výpomoci ve výši lOOtis. Kč z rozpočtu města Plasy pro obec Hrušky u Břeclavi, pro
občany postižené živelnou pohromou. Číslo transparentního účtu: 123-4548350207/0100 a doporučuje radě města
projednat a schválit finanční dar vc výši 20tis. Kč pro obec Stebno".
Usneseni: ZM schvaluje poskytnuti finanční výpomoci ve výši lOOtis. Kč z rozpočtu města Plasy pro obec Hrušky u
Břeclavi, pro občany postižené živelnou pohromou. Číslo transparentního účtu: 123-4548350207/0100 a doporučuje
radě města projednat a schválit finanční dar ve výši 20tis. Kč pro obec Stebno.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 274/2021

zdrželo se: 0

Rozpočtové opatření č. 11/2021

Zdůvodněni: Zastupitelstvu města je předloženo ke schválení RO č. 11/2021, které řeší finanční prostředky, které budou
z rozpočtu města Plasy poskytnuty pro obec Hrušky u Břeclavi, pro občany postižené živelnou pohromou. Číslo
transparentního účtu: 123-4548350207/0100.
Usnesení: ZM schvaluje RO č. 11/2021.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 275/2021

zdrželo se: 0

2) Pozemkové záležitosti, budovy
ČEZ Distribuce, a.s.-pozemek pod trafostanicí- Plasy, PS. Babinská, č.p. 403 kNN č. IV-12-0012

Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena kupní smlouva č. 1V-12-0012810 na prodej pozemku pod trafostanicí
Babinská 403 (lékařský' dům) p.č. st. 1311 o výměře 12 m2 v k.ů. Plasy, firmou ČEZ Distribuce, a s. Děčín, IČ:

24729035 - zmocněnec p. Josef Flídr. Cena pozemku činí 6000 Kč + DPH. Dělení dle GP č. 1472-130/2020. Budoucí
smlouva schválena na ZM 27.3.2019 č. usn. 68/2019.
Usnesení: ZM schvaluje kupní smlouvu č. IV-12-0012810 - prodej pozemku pod trafostanicí Babinská 403 (lékařský
dům) p.č. st. 1311 o výměře 12 m2 v k.ú. Plasy, firmě ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ: 24729035. Za cenu 6000 Kč +
DPH. Dělení dle GP ě. 1472-130/2020.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 276/2021

zdrželo se: 0

3) Diskuze
Diskuse

Zdůvodnění: Pan starosta se dotázal přítomných, zda mají příspěvek do diskuse,
p. Lorenzová - konstatuje, že je dobře, že město Plasy daruje finanční výpomoc obci Hrušky,
p. Komatovský - informuje o oslavě osobnosti roku. Osobností roku je p. Jaromír Bouda.

V Plaších, dne
Ověřovatelé:

Komatovský Ivo, Kovářík Petr

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček

f

