ZÁPIS
Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 15.12.2021
Přítomní:

Brettl Jan, Hanzlíček Zdeněk, Kornatovský Ivo, Kouba Tomáš, Kovářík Petr, Lorenzová Markéta,
Mařík Karel, Novotný jiří , Radoš Michal, Soutner Vít, Škop Michal, záhrobský Vladimír

Omluveni:

Gross Václav, Jakeš Jan, Pořádková Eva

Ověřovatelé zápisu:

Brettl Jan, Radoš Michal

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 20. schůze zastupitelstva města dne 15.12.2021, ověřovatelů, zapisovatele, kontrola usnesení
Zdůvodnění: K navrženému programu jednání starosta navrhl jeho úpravu a doplněni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
pan

Z programu je vyřazen bod: ,,Rekonstrukce objektu č.p. 546 DPS Plasy".
Je přidán bod: "Prodej pozemků p. Martiniak". Tento bod úzce souvisí se žádostí o prodej pozemku - p. Štětka.
Je přidán bod: ,,prodej pozemku p. Filip".
Je přidán bod: ,,Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2022".
Je přidán bod: ,,Informace o čerpání rozpočtů obcí".
Je přidán bod: ,,Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Plasy".
Je přidán bod: ,,Založení DMO na severním Plzeňsku (ORF' Kralovice)".
Škop informoval přítoniné, že ze zasedání ZM pořizuje videozáznam.

Usnesení: ZM schvaluje program jednání, ověřovatelé zápisu jsou Brettl Jan, Radoš Michal a zapisovatelem je Ivana
Horská - tajemnice MěÚ.
Hlasování: pro: 12
proti: O
zdrželo se: O
SCHVÁLENO usn.č. 300/2021
Kontrolu usnesení od posledního jednání ZM provedla tajemnice MěÚ.
Zdůvodnění: Starosta předkládá ZM k projednání námitku p. Škopa k zápisu z 19. zasedání ZM Plasy.
Usnesení: ZM schvaluje námitku p. Škopa k zápisu z 19. zasedání ZM Plasy. námitka bude přiložena k tomuto zápisu.

Hlasování: pro: 9
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 301/2021

zdrželo se: 3

Brettl Jan, Soutner Vít, záhrobský Vladimír

l) Organizační zákžitosti, zprávy
OZV Č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložen ke schválení návrh OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. RM doporučuje ZM ke schválení.
FV navrhuje místní poplatek ve výši 900,-KČ/osobu/rok.
Usnesení: ZM schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Místní poplatek
ve výši 900,-Kč/osobu/rok.
Hlasování: pro: 11
proti: l
SCHVÁLENO usn.č. 302/2021

Škop Michal

zdrželo se: O

Zprávy o činnosti I. místostarosty a Il. místostarosty
Zdůvodnční: I. místostarosta Bc. TomáŠ Kouba a II. místostarosta Ing. Ivo Kornatovský předkládají zprávy o své
Činnosti za rok 2021.

Usnesení: ZM bere zprávy o činnosti místostarostů na vědomí.

2) PříspČvkové organizace, TS, PKS
Souhlas zřizovatele s investičními prioritami MŠ Plasy

&

Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložen materiál: "Souhlas zřizovatele s investičními prioritami MŠ Plasy pro
operační období 2021-2027" . V případě schválení investičních priorit zřizovatelem, budou tyto zaneseny do seznamu
projektových záměrů k zanesení do Strategického rámce MAP do roku 2025, Dohoda o investičních prioritách, verze 11,
XII.2021. RM doporučuje ZM ke schválení.
Usnesení: ZM vydává "Souhlas zřizovatele s investičními prioritami MŠ Plasy pro operační období 2021-2027" v
předloženém znění.
Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 303/2021

zdrželo se: O

Souhlas zřizovatele s investičními prioritami škol a školských zařízení pro období 2021-2027 - ZŠ Plasy
Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložena žádost ZŠ Plasy o vydání "Souhlasu zřizovatele s investičními
prioritami škol a školských zařízeni pro období 2021-2027 - ZŠ Plasy". Zřizovatel svým souhlasem potvrzuje, že je
schopen zajistit předfinancování těchto akcí. KM do poručuje ZM ke schválení.
Starosta navrhuje podat žádost o 80mil. KČ na přístavbu školy.
p. Radoš - navrhuje 90mil. KČ.
K tomuto bodu diskutovali: pp.starosta, Kovářík, Radoš, Prantner, Škop.

Usnesení: ZM schvaluje vydání "Souhlasu zřizovatele s investičními prioritanii škol a školských zařízení pro období
2021-2027 - ZŠ Plasy"- přístavba ZŠ - 90miLKč.
Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 304/2021

zdrželo se: O

Zprávy o Činnosti ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM, MěK, TS, PKS
Zdůvodnění: Ředitelé příspěvkových organizací města Plasy - ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM, MěK, jednatel TS Plasy a jednatel
PKS Plasy předkládají zprávy o činnosti jednotlivých organizací za rok 2021.
p. Škop - dotazuje se l?. Maříka, že ve zprávě uvedl, že PKS nemá dluhy, má tedy splaceny závazky vůči městu?
p. Mařík - upřesňuje, že myslel dluhy vůči jiným organizacím.

Usnesení: ZM bere zprávy na vědomí.

3) Finanční Qdbor
Návrh odměny pro členy OV, výborů zm a komisí RM
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil návrh odměny členům OV, výborů zm a komisí RM za období
10/2020 - 10/2021 v celkové výši 72.900,- Kč. RM doporučuje ZM ke schválení

Usnesení: ZNI schvaluje odměny členům OV, výborů zm a komisí RM v celkové výši 72.900,- KČ dle předloženého
návrhu..
Hlasování: pro: 11
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 305/2021

zdrželo se: l

Škop Michal

Odměna pro Il. místostarostu Ing. Kornatovského
Zdůvodněni: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil návrh odměny pro II. místostarostu p. Kornatovského ve výši
15.000,- KČ za přípravu Plaského zpravodaje v letech 2020 a 2021 a přípravu Plaské pouti v roce 2021. RM doporučuje
ZM ke schválení

Usnesení: ZM schvaluje výplatu odměny pro Il. nústostarostu Ing. Kornatovského ve výši 15.000,- KČ za přípravu
Plaského zpravodaje v letech 2020 a 2021 a přípravu Plaské pouti v roce 2021.
Hlasování: pro: 10
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 306/2021

zdrželo se: 2

Kornatovský Ivo, Škop Michal

Návrh ceny vodného pro Horní Hradiště na rok 2022
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. TomáŠ Kouba předložil návrh ceny vodného pro obec Horní Hradiště na rok 2022 ve
výši 27,- KČ/m3 vC. DPH. Návrh ceny vychází mj. z očekávaných nákladů na provozování vodovodu v roce 2021. OV s
cenou souhlasí a dále doporučuje použiti části vytvořené rezervy ve výši 80 tis. na dokončení výměny poslední části
starého vodovodního řadu v obci (kolem p. Kepky) a doporučuje zařazení této částky do rozpočtu města na rok 2022.
RM doporučuje ZM ke schválení.

p. Škop - zastupitelé z Horního Hradiště na niinulém jednání ZM schválili solidaritu s tím, aby zbytek Plas byl vložen do
VAKu a.s. Proč se nevloží i inhastruktura v Horním Hradišti do VAKu a.s.?
p. Kouba - Horní Hradiště má jednu uzavřenou infrastrukturu, vedení si sami spravují a nejedná se o vodu pitnou.
Usnesení: ZM schvaluje cenu vody pro obec Horní Hradiště na rok 2022 ve výši 27,- Kč/m3 vC. DPH a doporučuje
zařazení částky 80 tis. KČ do rozpočtu města na rok 2022.

zdrželo se: O

Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 307/202 j
Odměna pro starostu města

Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložen návrh na vyplacení odměny pro starostu města p. Zdeňka Hanzlíčka, za
přínos pro město Plasy (PKS, LD, dotace a další), a to ve výši dvojnásobku jeho pravidelné měsíční odměny. RM
doporučuj¢ ZM ke schválení .
p. Skop - dotazuje se, kdo předložil návrh na odměnu starosty na jednání rady města.
tajemnice MěÚ - vysvětluje zákonný postup a možnosti. Záleží na zastupitelstvu, zda a v jaké výši odměnu starostovi
města schválí.
p. Kouba - návrh předložil na radě města, zejména proto, že za více volebních období (11 let ve fůnkci starosty) starosta
Žádnou odměnu neobdržel.
p. Škop - překvapil ho návrh rady v porovnání s mimořádnými odměnami pečovatelek, kdy ZM pro pečovatelky
maximální možnou výši neschválilo. Pečovatelky mohly dostat odměnu ze státního rozpočtu, starostova odměna jde z
rozpočtu města. Zdá se mu tento postup nefér.
p. Kouba - nelze porovnávat práci pečovatelek, které dostávají pravidelně pololetně odměny a práci starosty, kterému je
navržena odměna po 11 letech.
p. Škop - z jakých finančních prostředků bude odměna starostovi vyplácena.
tajemnice MěÚ - z rozpočtu města, kapitola "Pravidelné měsíční odměny pro členy zastupitelstva". Tyto prostředky zde
zatím plánovány nejsou, protože nebylo možné předjímat, zda a v jaké výši bude tzv. odměna schválena. Předpokládá,
že cca ve druhé polovině 2022 bude nutné udělat rozpočtové opatření v této kapitole i s ohledem na odměny členůni
výborů nebo ukončením volebního období.
p. Škop - domnívá se, že plat (pravidelná měsíční odměna) starosty města je dostačující.
p. Kouba - plat starosty je dle nařízení vlády a posouzení výše platu starosty je věcí názoru.
Usnesení: ZM schvaluje vyplacení odměny pro starostu města p. Zdeňka Hanzlíčka, za přínos pro níěsto Plasy (PKS,
LD, dotace a další), a to ve výši dvojnásobku jeho pravidelné měsíční odměny.
Hlasování: pro: 10
proti: 1
SCHVÁLENO usn.Č. 308/2021

zdrželo se: l

Škop Michal

Hanzlíček Zdeněk

Technické služby města Plasy s.r.o. - stanovení roČní odměny pro rok 2022
Zdůvodnění: MěÚ předkládá ke schválení zastupitelstvu města návrh roční odměny na rok 2022 pro Technické služby
města Plasy, s.r.o. (dále jen TS") na zabezpečení veřejně prospěšných služeb dle uzavřené Smlouvy o zabezpečení
veřejně prospčšných služeb. Návrh odměny vychází z předloženého řo@očtu TS a kalkulace hodinové sazby TS pro rok
2022 a činí 8.421.000,-KČ vČetně DPH 21%.

Usnesení: ZM schvaluje roČní odměnu na rok 2022 pro Technické služby města Plasy, s.r.o. na zabezpečeni veřejně
prospěšných služeb dle uzavřené Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb. Návrh odměny vychází z
předloženého rozpočtu TS a kalkulace hodinové sazby TS pro rok 2022 a činí 8.421.000,-KČ včetně DPH 21%.

Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 309/2021

zdrželo se: O

Poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím
Zdůvodnění: MěÚ Plasy předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh neinvestičních příspčvků pro příspěvkové
organizace města Plasy na rok 2022. Tyto příspěvky jsou součástí návrhu rozpočtu města Plasy na rok 2022.
Příspčvky vycházejí z detailních rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací a jsou určeny na provoz organizace.

Základní škola Plasy - 3.000 tis. Kč
Mateřská škola Plasy - 1.450 tis. Kč
Základní umělecká škola Plasy - 100 tis. KČ
Městská knihovna Plasy - 3.322 tis. KČ
Dům dčtí a mládeže Kopretina Plasy - 470 tis. KČ

R)

Usnesení: ZM schvaluje neinvestiční příspěvky zřizovatele pro příspěvkové organizace města Plasy na jejich provoz v
roce 2022 následně:
Základní škola Plasy - 3.000 tis. Kč
Mateřská škola Plasy - 1.450 tis. Kč
Základní umělecká škola Plasy - 100 tis. KČ
Městská knihovna Plasy - 3.322 tis. KČ
Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy - 470 tis. KČ

zdrželo se: O

Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 310/2021
Rozpočet sociálního fondu na rok 2022

Zdůvodnění: MCŮ předkládá zastupitelstvu města v souladu s platným Statuten] sociálního fondu města Plasy návrh
rozpočtu sociálního fondu města Plasy na rok 2022. Příjmy a výdaje sociálního fondu města Plasy na rok 2022 jsou
součástí rozpočtu města Plasy na rok 2022.
Usnesení: ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu města Plasy na rok 2022 v předloženém znění.
zdrželo se: l

Hlasování: pro: 11
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 311/2021

Škop Michal

Rozpočet města Plasy na rok 2022

Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložen návrh rozpočtu města Plasy na rok 2022.
p. Škop - sděluje, že se městu znatelně navýší úroky z úvěru a tím dojde k navýšeni splácení tohoto závazku města.
p. Radoš - FV projednával návrh rozpočtu města na rok 2022 a nemá obavy z příjmů, ale z výdajů, které porostou.
p. Škop - konstatuje, že je opět plánovaný schodkový rozpočet.
Usnesení: ZM schvaluje předložený návrh roqpoČtu města Plasy na rok 2022.
Hlasování: pro: ll
proti: l
SCHVÁLENO usn.č. 312/2021

zdrželo se: O

Škop Michal

Střednědobý výhled města Plasy na období 2022-2024

Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložen návrh Střednědobého výhledu města Plasy na období 2022-2024.
Usnesení: ZM schvaluje Střednědobý výhled města Plasy na období 2022-2024.
Hlasování: pro: 11
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 313/2021

zdrželo se: 1

Škop Michal

Statut sociálního fondu - 2022

Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložen návrh Statutu sociálního fondu zaměstnavatele - města Plasy na rok
2022. RM doporučuje ZM ke schválení
Usnesení: ZM schvaluje Statut sociálního fondu zaměstnavatele - města Plasy na rok 2022..
Hlasování: pro: ll
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 314/2021

zdrželo se: 1

Škop Michal

Informace finančního odboru

Zdůvodnění: Zastupitelstvu mčsta jsou předloženy informace finančního odboru MěU Plasy.

Usnesení: ZM bere informace na vědomí.

4) Rozvoj města
Aktualizace Akčního plánu

Zdůvodnění: Komise rozvoje a výstavby byla RM pověřena zpracováním Aktualizace Akčního plánu. RM doporučuje
ZM ke schválení.
Usnesení: ZM schvaluje aktualizaci Akčního plánu komisí rozvoje a výstavby

Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 315/2021

zdrželo se: O

Zpracování Strategie města Plasy na roky 2023 - 2029

Zdůvodnění: Dnes platná Strategie města Plasy byla u)racována na období 2016 - 2022. Je tedy nutné tuto strategii
aktualizovat a doplnit na další období. Koniise rozvoje a výstavby připraví během roku 2022 dokunienty Strategie města
Plasy na roky 2023 - 2029 a Akční plán 2023- 2024.
Diskutovali: pp. Mařík, Prantner.

Usnesení: ZM bere na vědomí a souhlasí.

5) Pozemkové záležitosti, budovy
Prodej pozemku pod garáží p.Č. st.694/2 v k.ú. Plasy - p
Zdůvodnční: ZM je předložena žádost p.
bytem
Plasy o prodej pozemku pod
garáží p.č. st. 694/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Plasy. Garáž (stavba) je ve vlastnictví žadatele. Cena pozemku pod garáží
činí 300 KČ/m2 + DPH v zákonné výši.
Usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku pod garáží p.č. st. 694/2 o výmčře 30 m2 v kil. Plasy. Garáž (stavba) je ve
vlastnictví žadatele. Cena pozemku pod garáží činí 300 Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 316/2021

zdrželo se: O

Aktualizace žádosti o odkoupení pozemku - p. Štětka

Zdůvodnční: ZNI je předložena aktualizovaná žádost p. J

, bytem

Plasy o odkoupení

pozemku par.č. 181/17 o výmčře
2000 m2 v k.ú. Plasy.
Zveřejnit záměr prodeje části pozemku par. Č. 181/17 je možno pouze o výměře l.l75ni2, a to z důvodu směny části
tohoto pozemku s p
, z důvodu zachování přístupové cesty k budoucí zástavbě "Pod letištěm". K pozemku
bude zřízeno věcné břemeno pohybu (chůze, jízdy).
Diskutovali: pp. Kovářík, Radoš, Novotný, starosta, Filip.
p. Novotný - dává protinávrh, aby ZM zveřejnění zán]ěru prodeje neschválilo.
p. Radoš - dává protinávrh, aby se tento bod odložil do doby, kdy budou vyřešeny majetkoprávní vztahy niezi městem a
p. Martiniakem.
p. Novotný souhlasí s protinávrhem p. Radoše a svůj protinávrh bere zpět.
Usnesení: ZM odkládá tento bod do doby, kdy budou vyřešeny majetkoprávní vztahy mezi městem a p
Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 317/2021
Prodej pozemku pod chatou E51 v k.ú. Horní Hradiště - J.

m.

zdrželo se: O
á

Zdůvodnění: ZM je předložena žádost paní J
, bytem V
Zruč -Senec o prodej pozemku
p.č.st. 211 o výměře 34 rn2 p od chatou E 51 v k.ú. Horní Hradiště. Vlastníkem chaty je pí. Fronková. Cena pozemku
pod chatou činí 600 KČ + DPH v zákonné výši.
Usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.st. 211 o výměře 34 m2 pod chatou p. Jiřiny Fronkové,
bytem
08 Zruč -Senec, chata E 51 v k.ú. Horní Hradiště za cenu 600 KČ + DPH v zákonné výši.
Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 318/2021

zdrželo se: O

Prodej pozemku pod chatou v k.ú. Horní Hradiště -

Zdůvodnění: ZM je předložena žádost o prodej lesního pozemku pod chatou E 68 p.č. 465/48 v k.ú. H. Hradiště p.
em Pl
Třemošná. Chata je vlastnictví žadatele. Za cenu 600 Kč/m2 + DPH v
zákonné výši.
Usnesení: ZM schvaluje
. zveřejnění záníěru prodej pozemku pod chatou p.
bytem P
330 11 Třemošná. E 68 p.č. 465/48 v k.ú. Horní Hradiště, o výměře 3lm2, za cenu 600 Kč/m2 + DPH v zákonné
výši.

zdrželo se: O

Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 319/2021
Prodej části pozemku p.Č. 563 v k.ú. Nebřeziny - p.

Zdůvodnění: ZM je předložena žádost o prodej části pozemku p.č. 563 ostatní plocha, neplodná půda o přibližné výměře
280 m2 v k.ů. Nebřeziny p.
, bytem
Plzeň. RM doporučuje ZM ke schválení
záměr prodeje části pozemku p.č. 563 ostatní plocha, neplodná půda o přibližné výměře 280 rn2 v k.ú. Nebřeziny.
Diskuse: pp.Kovářík, Novotný, Filip, starosta, Kouba.
Po diskusi navrhuje starosta města usnesení, aby bylo projednání tohoto bodu odloženo na příští jednání ZM.
Usnesení: ZM schvaluje odložení projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 563 ostatní plocha, neplodná
půda o přibližné výměře 280 m2 v k.ú. Nebřeziny na příští jednání ZM.

zdrželo se: O

Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 320/2021
Schválení prodeje pozemků - p

Zdůvodnění: Bylo projednáno na ZM: 18. schůze zastupitelstva města dne 22.09.2021, Text usnesení tohoto : ZM
schvaluje zveřejněni záměru prodeje části pozemků p.č. 366/2 a p.č.368/22 v k.ú. Plasy. Děleni pozemků dle GP č. 1460140/2020, dle znaleckého posudku Č. 1639-9/2021 a souhlasí s návrhem FV, aby v případě uzavřeni smlouvy o prodeji
předmětných pozemků byla prodejní cena ve výši 1.200,-Kč/m2 a převedení komunikací, po jejich dokončení bezplatně
do majetku města Plasy. (usnesení č. 296/2021)

Po diskusi o výši ceny za prodej předmětných pozemků, návrhu rady města, aby byl schválen prodej předmětných
pozemků za cenu dle znaleckého posudku a vyjádření jediného uchazeče o koupi předmětných pozemků předkládá
starosta návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 296/2021 přijatém na zasedání ZM dne 22.9.2021, a to v části
stanovení ceny za prodej pozemků. Ostatní rozhodnutí v usnesení Č. 296/2021 (zveřejnění záměru prodeje pozemků,
jejich dělení dle GP a dle znaleckého posudku a převod komunikací, po jejich dokončení bezplatně do majetku města
Plasy) zůstávají nezmčnčna.
Usneseni: ZM schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM č. 296/2021 přijatém na zasedání ZM dne 22.9.2021, a to v
části stanovení ceny za prodej pozemků. Ostatní rozhodnutí v usnesení č. 296/2021 (zveřejnění záměru prodeje
pozeniků, jejich dělení dle GP a dle znaleckého posudku a převod komunikaci, po jejich dokončeni beu)latně do
majetku města Plasy) zůstávají nezměněna.
zdrželo se: l

Hlasování: pro: j]
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 321/2021

Radoš Michal

Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 366/2 a p.Č.368/22 v k.ú. Plasy.
Zdůvodnění: RM doporučila ZNI ke schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 366/2 a p.Č.368/22 v k.ú.
Plasy. Dělení pozemků dle GP č. 1460-140/2020, dle znaleckého posudku Č. 1639-9/2021, který zpracovala pí. Ladislava
Krojová.
p. RadoŠ - finanční výbor bude navrhovat , aby v případč uzavření smlouvy o prodeji předmětných pozemků byla
prodejní cena ve výši 1.200,-KČ/m2 a převedení komunikací, po jejich dokonČení bezplatně do majetku města Plasy.
ZM schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 366/2 a p.Č.368/22 v k.ú. Plasy. Dělení pozemků dle GP č.
1460-140/2020, dle znaleckého posudku č. 1639-9/2021 a souhlasí s návrhem FV, aby v případč uzavření smlouvy o
prodeji předmětných pozemků byla prodejní cena ve výši 1.200,-KČ/m2 a převedení komunikací, po jejich dokončení
bezplatnč do majetku města Plasy.

Radě města obdržela vyjádření společnosti ENLOZADO a.s. k prodeji předničtných pozemků, které předkládá
zastupitelstvu.
Diskuse: pp. Škop, starosta, tajenmice, Kovářík, Novotný, Radoš, Neuman.
Starosta předkládá návrh rady města, aby byl schválen prodej předničtných pozemků ve znění: ZM schvaluje prodej
části pozemků p.č. 366/2 a p.č.368/22 v k.ú. Plasy. Dělení pozemků dle GP č. 1460-140/2020, za cenu dle znaleckého
posudku č. 1639-9/2021.
Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemků p.č. 366/2 a p.č.368/22 v kil. Plasy. Dělení pozemků dle GP č. 1460140/2020, za cenu dle znaleckého posudku č. 1639-9/2021.
Hlasování: pro: 9
proti: l
SCHVÁLENO usn.č. 322/2021

Novotný jiří

zdrželo se: 2

Hanzlíček Zdeněk, Radoš Michal

,&'

Nabídka nákupu pozemků do vlastnictví města
Zdůvodnění: Firma VIAGEM a.s. nabízí pozemky p.Č. 722 a p.č. 804 v k.ú. Plasy k prodeji za cenu 180 Kč/m2. V
příloze situační plánek a nabídka.RM nedoporučuje ZM ke schválení koupi pozemků.
Usnesení: ZM neschvaluje odkoupení pozemků p.č. 722 a p.č. 804 v k.ú. Plasy od Firma VIAGEM a.s. do majetku
města Plasy.

zdrželo se: l

Hlasování: pro: j]
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 323/2021

Škop Michal

Prodeje pozemků p.Č. 445/88 v k.ú. Plasy
Zdůvodnění: Na základě usnesení ZM Plasy ze dne 22.09.2021 byl zveřejnění a následně zpracován GP prodeje
pozemku p. č. 445/88 v k.ú. Plasy. Žadatelé o koupi pozemků jsou p.
, manž.
a manž.
vŠichni bytem Plasy,
a jejich pozemky přímo navazují na pozemky navržené k
prodeji.. Pozemek p. č. 445/88 je schvá
cenu 200,-KČ/m2 (připlocení zahrady).

vá)

Rozdělení pozemku par.č. 445/88 v k. ú. Plasy je rozdělen zpracovaným GP následně:
l.
, bytem D
, Plasy - pozemek par. č. 445/88 o výměře 238 m2 za cenu 200,-KČ/m2 + DPH
v zákonné výši.
2. manželé Baumovi, bytem
DPH v zákonné výši.
3. m
bytem
DPH v zákonné výši.

, Plasy - pozemek par. č. 445/102 o výměře 271 m2 za cenu 200,-Kč/m2 +
9, Plasy - pozemek par. č. 445/103 o výměře 39 m2 za cenu 200,-Kč/m2 +

Usnesení: ZM schvaluje prodeje pozemků:
l. p
bytem
, Plasy - pozemek par. Č. 445/88 o výměře 238 m2 za cenu 200,-Kč/m2 + DPH
v zákonné výši.
2. m
bytem D
DPH v zákonné výši.
3, manželé Dubovi, bytem D

, Plasy - pozemek par. č. 445/102 o výměře 271 m2 za cenu 200,-Kč/m2 +
, Plasy - pozemek par. č. 445/103 o výměře 39 ni2 za cenu 200,-KČ/m2 +

DPH v zákonné výši.

zdrželo se: O

Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 324/2021
Prodej části pozemku p.Č. 1056 v k.ú. Horní Hradiště-

Zdůvodnění: Bylo projednáno na KM: 73. schůze Rady niěsta dne 03.11.2021. RM je předložena žádost manželů
h, bytem P
00 Plzeň o prodej části pozemku p.č. 1056 v k.ú. Horní Hradiště v okolí
4 v jejich
umístěna odpadní jímka a studna s příslušenstvím. Žadatelé mají zájem o
dvě varianty prodeje. Variantu A s přibližnou výměrou pozemku 49 m2 a variantu B s výměrou pozemku cca 293 m2.
RM nedoporučuje prodej pozemku do doby komplexního vyřešen rekreační vyhlášky.
p. Radoš - informuje přítomné o připravě tzv. rekreační vyhlášky, která by řešila postup při případném prodeji pozemků
okolo chat. Upozorňuje, že každá část, kde jsou vystavěny chaty je specifická.
p. Filip - dotazuje se na rekreační vyhlášku, v jaké fázi je jel příprava a kdy se předpokládá její vydání.
p. Radoš - nejprve je potřeba, aby byla shoda na dalším postupu. Zatím proběhlo první jednání.

Usnesení: ZM neschvaluje prodej pozemku manželům
Hlasování: pro: 11
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 325/2021
prodej pozemků mezi městem Plasy a

do doby komplexního vyřešen rekreační vyhláŠky.
zdrželo se: l

Škop Michal

- majetkoprávní vypořádání

Zdůvodněni: Zastupitelstvu města je předložen návrh na schváleni prodej pozemků mezi městem Plasy a p.
m, bytem
Plasy - majetkoprávní vypořádání. Pan
k je vlastníkem pozemku par. č. 181/28
v k.ú. Plasy. Geometrickým plánem bude oddělena část pozemku cca 265 m2, které koupi město Plasy do svého
vlastnictví pro zřízení přístupové cesty k budoucí zástavbě.
Součástí narovnání majetkoprávních vztahů je oddělení části pozemku par.č. 181/17v k.ú. Plasy, který je v majetku
města Plasy. Geometrickým plánem bude oddělena stejná výměra cca 265 m2 a tato část prodána p.
Tím dojde k narovnání majetkoprávních vztahů mezi oběma účastníky a město získá pozemek pro vybudování budoucí
ostatní komunikace.
Panu
bude zřízeno věcné břemeno pohybu (chůze, jízdy) k jeho pozemku par. č. 181/28 v k. ú. Plasy.
RM doporučuje ZM ke schválení zveřejnění záměru a dělení obou předmětných pozemků.

Usnesení: ZM schvaluje odložení tohoto bodu na příští jednání a ukládá zahájit s p.

jednání o dalších

možných variantách řešení vzájemných prodejů pozeniků. .
Hlasování: pro: 11
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 326/2021

zdrželo se: l

Škop Michal

Majetkové vyrovnání v rámci rekonstrukce ulice Potoční a sídliště Babinská - AKTUALIZACE
Zdůvodnění: Na základě postupu v jednání se SVJ č.p 498 a 499 předložen aktualizovaný návrh majetkového vyrovnání
pozemků pro realizaci předmětné stavby. Pozemky 55/3 (190m2) a 420/5 (552ni2) budou převedeny na SVJ a části
pozemků 421/4 a 421/12 o celkové výměře 742 m2 budou převedeny do majetku města.
RM doporučuje ZM revokaci usnesení ZM č. 295/2021 ze dne 22.9.2021 schválení záměru majetkového vyrovnání v
rámci rekonstrukce ulice Potoční a sídliště Babinská. Pozemky 55/3 (190m2) a 420/5 (552ni2) budou převedeny na SVJ
a části pozemků 421/4 a 421/12 o celkové výměře 742 rrí2 budou převedeny do majetku města.
Usnesení: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM č. 295/2021 ze dne 22.9.2021.
ZM dále schvaluje záměr majetkového vyrovnání v rámci rekonstrukce ulice Potoční a sídliště Babinská. Pozemky
55/3 (190m2) a 420/5 (552m2) budou převedeny na SVJ a části pozemků 421/4 a 421/12 o celkové výmčřc 742 m2
budou převedeny do majetku mčsta.
Hlasování: pro: 11
proti: 1
SCHVÁLENO usn.Č. 327/2021

Novotný jiří

zdrželo se: O

6) RůznČ
Žádost o pomoc při likvidaci škod způsobených nepřízní počasí
Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložena žádost Nadace ZOO Plasy o pomoc při likvidaci škod způsobených
nepřímí počasí. RM nedoporučuje ZM ke schválení žádost Nadace ZOO Plasy.
p. Škop - dotazuje se, proč nebyla žádost předložena již na minulém jednání ZM.
starosta - nestihl se termín.
Usnesení: ZM neschvaluje žádost Nadace ZOO Plasy o pomoc při likvidaci škod @ůsobených nepřízní počasí..
Hlasování: pro: 10
proti: 1
SCHVÁLENO usn.č. 328/2021

Škop Michal

zdrželo se: l

Lorenzová Markéta

Oznámení o ceně vodného a stočného od 01.01.2022
Zdůvodnění: Zastupitelstvu města je předložena informace o ceně vodného a stočného od 01.01.2022.
Usnesení: ZM bere informaci na vědomí
Čerpání rozpočtů OV, JPO a SDH
Zdůvodnění: I. místostarosta Be. Tomáš Kouba předložil přehled čerpaní rozpočtů přidružených obcí, JPO a SDH k
30.11.2021.
Usnesení: ZM bere předložené rozpočty na vědomi.
Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Plasy
Zdůvodnění: II. místostarosta předkládá návrh materiálu: "Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu
města Plasy". Změny oproti dosavadním pravidlům jsou v materiálu vyznačeny červeně.
Usnesení: ZM schvaluje předložený návrh "Pravidel pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Plasy".
Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 329/2021

zdrželo se: O

Vyjádření k nově vznikající organizaci destinačního managementu(DMO) na severním Plzeňsku
Zdůvodnění: II. místostarosta předkládá zastupitelstvu města k informaci materiál "Založení DMO na severním Plzeňsku
(území ORP Kralovice).
Usnesení: ZM bere na vědomí aktivity spojené s přípravou DMO (organizace destinačniho managementu) na území
ORP Kralovice.

Pověření starosty k jednání ohledně odkoupení pozemku sousedícího s LD Plasy

J®

Zdůvodnění: p. Radoš navrhuje pověřit starostu jednáním o odkoupení pozemku, sousedícího s Lékařským domem
Plasy, do majetku města.
Usnesení: ZM pověřuje starostu jednáním o odkoupeni pozemku, sousedícího s Lékařským domem Plasy, do majetku
města.
Hlasování: pro: 12
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 330/2021

zdrželo se: O

7) Diskuze
Diskuse

Zdůvodnění: p. Škop - dotazuje se, co je myšleno rekreační vyhláškou a na její význam.
starosta - vyhláška sc projednává a její návrh bude zaslán zastupitelům.
p. Škop - dotazuje se, zda je již nějaký návrh k řešení.
p. Radoš - zatím není, musí se řešit jednotlivé části.
p. Škop - dotazuje se, jak souvisí připravovaná vyhláška s přijatýnii pravidly.
starosta - všechno je v jednání. Žádá p. Škopa o zapojení se do tvorby této vyhláŠky.

V Plasích, dne

d"-'"r

Ovčřovatelé:

B,.,,, Jan, Radoš Michal

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta mčsta:

Zdeněk Hanzlíček
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