Usnesení ze schůze Rady rněsta konané dne 4. prosinee 2017
319/17 Rada města sehvaluje program dnešní schůze.
Hlasování: pro 5, protí 0, zdržel se O, nepfitomen 0

320/17 Rada města projednala a schvaluje uzavřem smlouvy se spol. SOS prNnt s.r.oě, Ič : 291 24
034 natisk a dodáni obecního zpravoda3e Měsíčrík Zbirožsko. Smlouva bude uzavřena na období
od 16.12.2017 do 15.12.2018 za stejných podmínek, jaké upravila první srrí!ouva ze dne 18.12.2015.
Hlasovárí: pro 5, proti O, zdržeí se O, nepřítomen 0
321/17 Rada města na základě doporučení BSK (zápis z 21.11.201 7) schvaluje:
přidělení bytu č. 7 v čp. 524 doporučenérnu zájemci
přidělem bytu ť:,. 2 v čp. 390 doporučenému zájemci
převedení nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 530 doporučenému zájemcí
přidělení bytu č. 6 v čp. 398 doporučenému zájemci
přidělení bytu č. 6 v čp. 4aí (DPS) doporučenému zájemci
Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O, nepřítomen O

322/17 Rada města projednala a schvaluje Rozpočtové opatření č. 18/201 7,
Hlasování: pro 5, proti D, zdržel se O, ríepř€tomeri 0

323/17 Rada rněsta projednala a schvaluje Střednědobý výhled rozpoč€u Mateřské školy Zbiroh na
roky 20 1 8-2020.

Híasování: pro 5, protí 0, zdržel se O, nepřítomen 0

324/17 Rada města projednaša záměr o odkup budovy s pozernkem provozovny Mertl s.r.o., na
adrese Z. Nejedlého 653 z důvodu rekonstrukce budovy a rozšíření kan«lářských prostor. RM navrhuje
iednat o dalších možnostech jednárí s firmou Mertl s.r.o..
Hlasování: pro 3, proti 2 (Muravecký, Fíšer), zdržel se O, nepřítomen 0
325!17 Rada města projednala a doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 145/8 v k.ú. Přísednice o

velikosti cca 355 m=, za cenu 50 Kč/m2. Žádost o odkup podal
Kupující zéroveň
uhradí náklady rozdělovacího plánu. Stanovisko Osadního výboru Přísednice k uvedené žádostí o odkup
je z důvodu neúpinýeh ínformací bez vyjádření.

Hlasování: pro O, proti 4, zdržel se O, nepřítomen 1( Svoboda). Usneserí nebylo přijato.
326/17 Rada města projednala a doporučuje ZM prodej části pozemku p.p.č. 213/1 v k.ú. Pfisednice

o velíkosti 157 m2 za cenu 50 Kč/rn"-. žádost o odkup podal majitel rekreační chaty20E v k.ú.Přísednice,
který má uvedený pozerríek od města Zbiroh v pronájmu (viz příloha). Kupující zároveří uhradí náklady
rozdělovacího plánu. Stanovisko Osadního výboru Přísedníce k uvedené žádosti o odkup je souhlasné.
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Hlasovárií: pro 3, proti 1 (Fišer), zdr'el se , nepřítornen 1 (Svoboda)
327/17 Rada města bere na vědomí Zprávu o bezpečnostni situaci v okrsku E mésto Zbiroh, za měsic
10/2017. Zprávu vypracovala Policie čR, 00 Radnice.
Hlasování: pro 4, proti O, zdr;:el se O, nepřítomen 1 (Svoboda)

328M7 Rada města bere na vědomí eenovou nabídku firmy J-M VONDRA elektro, Rokycany, na
rozšířerí kamerového systérnu rněsta a souhlasi s realizací pouze 2 kamerových bodŮ u kostela a
U Váhy, dle nové cenové nabídky.
Hlasování: pro 4, proti O, zdržeí se O, nepřítomen 1 (Svoboda)
329/17 Rada města projednala a schvaluje zábor veřejného prostranství - části parkovacich míst v ul.
Zdeňka Nejedlého ve Zbírohu, v době od úterý 28.listopadu 2017 do nedě!e 3.prosince 201 7, tj. šest dnů.

Důvoderrí je parkování stavebních strojů a skládka materiáiu v souvislosti s odvodněním domu čp. 425-

426 v ul. čSA ve Zbirohu. žadatelem je firrna INZULA s.r.o. Rokycany.
Hlasování: pro 4, protí 0, zdržel se O, nepřítomen 1 (Svoboda)
330/17 Rada města schvaluje zakoupem rnyčky do školní kuchyně Mateřské školy Zbiroh, dle cenové
nabídky ve výši 235.400,- Kč bez DPH, učiněnou firmou Ing. Bejčka - firmy PROGASTRO s.r.o. ze dne
10.2.2017.

Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O, nepřítomen "I (Svoboda)

331/17 Rada města souhlasí s přihlášemm k trvalému pobytu pro pl
I

?bytěč.,v

bytovém dorně čp 391 v ul čSA ve Zbirohu Přihlášení le podrniněno souhlasem na)emce tohoto bytu p
§, který je součástí přiložené žádostí. Nájemce bytu se dlouhodobě v tomto bytě nezdržuie.
H!asování: pro 4, proti , zdržel se , nepřítomen I Svoboda

332/17 Rada projednala a sehvaluje vzdárí se práva a promtnutí pohledávky (§ 84 ZOOBC) u
uvedených osob (viz příloha) za neutrrazené místní poplatky za provoz, shromažďování, sběr, přepravu,
tříděrí, využívání a odstraňovárí komunálrích odpadů. Pohledávky jsou exekučně nevymožitelné.

Híasovám: pro 4, proti O, zdržel se O, nepřítomen 1 (Svoboda)
333/17 Rada města projednala a schvaluje žádost společnosti MOD PLAY a.s. na zřizení herniho
prostoru v herně BLUE BAR na adrese Majerové 44, Zbiroh.
Hlasování: pro 4, proti O, zdr-el se O, nepřítomen 1 (Svoboda)

334/17 Rada mésta projednala a schvaluje zakoupení licence na evidenčm systém SMLOUVY dle
nabídky společríostí ATLAS SOFTWARE a.s., v ceně 20.000,-Kč za základní dodávku a ceně 36.000,-Kč
za 3 letou servisní smlouvu (vše bez DPH)

Hlasování: pro 1 šístková, proti 3 (Muravecký, Fišer, Uhlír), zdržel se O, nepřítomen 1 (Svoboda).
Usneserí nebylo přijato.
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335/17 Rada města souhlasí s cenovou nabídkou firrny BAGGER BS s.r.o. ve výší 477,21 5,50,-Kč bez
DPH a reaíizací stavební akce "CHODNíK ZAMOSTí".

Hlasování: pro 4, proti O, zdržeí se O, nepřítomen 1 (Svoboda)

336/1 7 Rada města bere na vědomí inforrnaci o provederí opravy předm nápravy vozidla MULTICAR
M:31 v majetku města Zbiroha a eanovou natídkou, stanovenou servísním technikerri, ve výsi cca 80.000,Kč. RM se k vě?ci vrátí po zjištění aktuálního stavu.
Hlasování: pro 4, proti O, zdrzel se O, nepřítomen 1 (Svoboda)
337M7 Rada města projednala a schvaluje provederí částečné rekonstrukce malé zasedací

rrístnosti v 1. podlaží hlavní budovy MěÚ Zbiroh. Realízací bouracích prací a drobných stavebních
úprav provedou v zímním období určerí zaměstnanci technícké správy města Zbiroha. Nabídka na SDK
práce od firmy M.P.K. jsou v ceně 40.836,-Kč bez DPH.
Hlasováríí: pro 4, protí 0, zdr'el se O, nepřítomen 1 (Svoboda)

338/17 Rada města projedriala a postupuje žádost p. §§§o káeerí dřevin - 3 ks vzroatlýeh strornů
na pozemku p.č. 404/'1 v k.ú. Zbiroh (majíteí rněsto Zbiroh), k posouzerí OVžP Měú Zbiroh. Důvodem
k pokáceríí je značné obnažení kořenového systérnu stromu, poškozování podezdívky plotu kořeny,
možný pád a s tím spojené ohrožení bezpečnosti osob a majetku.
Hlasováríí: pro 4, protí 0, zdržel se O, nepřítomen 1 (Svoboda)
339/'17 Rada města souhlasí s cenovou nabídkou firmy DATABOX s.r,o. - provoxovatel portálu

Živéobce.cz, ohledně aktualizace dat na rok 2018 (nový design a nové funkce, tisk vizitek nebo pozvánek
na různé akce, hromadné rozesíiání e-maííů atd. ) Ceriová nabídka je je 3.000,-Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se O, nepřítomerí 1 (Svoboda)

340/17 Rada rríeísta souhlasÍ s cenovou natídkou fírmy ADITRON ve výši cea 10.000,-Kč, na opravu
válců barevné tiskárny HP, pro formáty tisku A3 a A4, která byla poškozería z d:ívodu užívání
neorigiriáíních torierů (repasovaných). Tiskárna je v současné době umístěna v městskému muzeu.
Híasování: pro 4, proti O, zdržel se O, nepřítomen 1 (Svoboda)

341/17 Rada města projednala a ruší usneserí RM č. 290/17 z 6.1 1 .2(H7 na zateplení pŮd bytových
domů č.p. 423-424, z důvodu zpracování projektové dokumentace na zateplení celých bytových domů.
RM pověru3e ref'ererita ínvestic zadáním zpracování PD na zateplení výše uvedených bytových domů a
vyhledáním vhodných dotačnk,h títulů.

Hlasování: pro 2, proti 1 (Fišer), zdržel se 1 (Muravecký), nepřítomerí 1 (Svoboda). Usneserí nebyjo
příjato.
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342/17 Rada města projednala stanovisko STK ze dne 5.11 .2017 prověřit, zda se u firmy A-Z Zbiroh
v.o.s nejedná o možný střet zájrnů a to z důvodu, že členem zmíněné v.o.s. je čien ZM a RM Zbiroha
pan Michaf Muravecký. RM se domnívá, že se v dané věci ne3edná o střet zájmů na základě zjíštěných
skutečriostí.

Hlasovárí: pro 2, proti 1 (šístková), zdr-el se í (Murayecký), nepřítomen 1 (Svoboda). Usnesem nebylo
přijato.

RŮzné:

tajemník ínformoval RM o zveřejnění vyhlášky na prodej dronu dle znaíeckého posudku,
starostka informovaía radrí o schůzce s p. Srneikalem,
radni Svoboda informovai RM o přípravované registraci riového vozidla JSDH Zbiroh,

tajemríík ínformoval RM s ríabídkou společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s. (Rokycanský deník)
ría publikování v příloze ROčENKA ve stanoveríé cerí«:»vé nabidce,
starostka informovala RM o nabídce SDO Technika s.r.o.

Michal Muravecký v.r.

Mgr. Tereza šístková v.r.

místostarosta města

starostka města

Sepsáno ve Zbimhu dne 4. 12. 201 7, zapsal Mgr. Pavel Vlček vr.
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Rokycany, s.r.o.

tel.: 371 723 041 , fax.: 371 722 088, e-mail: revos@revosro C:Z,

IčO: 49197282 Dlč: CZ49197282, Obchodní rejstřík Plzeň:
oddíl C, vlo;ka 4392,
Certifikát čSN EN ISO 9001:2008 Provozování veřejných
vodovodů a kanalizací č. 42007804.

Zápis z iednání VHK města Zbirohu,
které se konalo dne 12. 03. 2018
Přítomni: Pan r

T%

ak , předseda VHK,

Jednání řídil pan

, investice města Zbiroh.

za REVOS .

.1

'( předseda VHK.

18 ] ) Výměna vodovodních šoupat na rozvodné siti za účelem možnosti uzavírání jediiotlivých úseků
městského vodovodu. Zajistí: ing. " . Předložen návrh výměny 3 ks šoupat, včetně ceny.

Frýdova ul., náměsti ,,u Plecháčei' 2 ks, provést osazeni. Ůkol trvá. Ing. předá technický
Splněno. Dále předat nabídkový rozpočet. Zajistí pan :
podklad pani
úkol trvá, vyhodnotí město Zbiroh.

. Termín:

280) Nádrž na 150 m3 na čOV Zbiroh - žumpy septiky. Zajišt'uje město Zbiroh - projekt. úkol trvá.
Projektant pan . Řešení čS Heberova ul. Zbiroh -(zanášení potrubí splašky, výskový rozdil
v uloženi potrubi), ,,Františkov". Zajistí město Zbiroh. Úkol trv-á.
300) Splněno.
320) Termíny jednání VHK Zbiroh:
09. 04. 2018
14. 05. 2018
l1. 06. 2018

324)

,,Malá Praha" možnost napojení na veřejný vodovod. Veřejná Vyhláška města Zbiroh na

zpracování studic vodovodu.- Terrnín: do 3-l . 10.2016. Splněno. Ůkol trvá. Zajišt'uje město
Zbiroh.

326) Splněno část.

Dále trvá nákup a instalace čerpadla na oplachovaci vodu na údržbu čOV švabín a cca 30 i'n
l

hadice průměr- !A ". čerpadlo trvale osad'Íi do dosazovací nádrže čOV švabín. Zajistí pan
-.. Zpracovat a zaslat cenovou nabídku do 15.12.2017. Ůkol trvá.

Doplnit kanalizačni řád města Zbiroh o producenty odpadních vod. Tj. Zámek Zbiroh, Hasiči

MVČR, Lesanka, Lesospol, Kolloredo Mansfeld, Dilny Švabín - Zbirožská obchodní a.s., Pila
'i, kanalizační sítě

dí' Zajistí paní
neni v provozu, ale kam vypouští dešt'ové vody!

ZajiStÍpan

. Termín: do 12.02.20l8. Ul
Úkol trvá.

338) Staré bytovky Zbiroh, výměna vodovodnich řadů, paní

, ved. stavebního odboru,

stavební povolení, výběrové řízení. 3 etapy dle ulic, materiál litina nebo polyetylén Js 100
mm. Zajišt'?ije město Zbiroh, spolupracuje provozovatel, informoval pan ing. :
. Dne

24.07.2Ó 17. -Úkol trvá. Schválena-1. etapa od pošty ke kotelně. Realizaci z výběrového
řízení provede Kanalízační a vodárenská a.s., Starý Plzenec, spolupracuje REVOS.
339) Pan
ověřitprojektsplaškovékanalizaceZbiroh,napojeníZB}ROVÍA7hirohas.na
městkou kanalizaci - vydáno platné stavcbni povolení, oddílná kanalizace pro ZBIROVII.

Sdružená investice s městem Zbiroh, spolupracuje REVOS. Úkol trvá.
340) Přepojení kanalizace u pana í
) Zbiroh. Je projekt na shybku, nerí kompletní
' a kanalizace směrem k
projektová dokumentace přepojení a přípojky pana
,,Plecháči". Není ,,vyjadřovačka': RAVAL. DOS. Zajišt'uje město Zbiroh. Spolupracuje
REVOS. Úkol trvá.
348) Smlouva §8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích - majetek provozně
souvisejíci. Jedná se o VDJ na zámku Zbiroh pro Il. takové pásmo vodovodu. Smlouva město

Zbiroh-, ver. pan 1 , vlastník VDJ na záínku Zbiroh.-Ůkol trvá.

351)

355)
360)
361)

362)
363)

Zbudování vodovodní připojky, včetně osazení vodoměrné šachty u čp. 42 ,,Holobyty" Zbiroh.
U staré spořitelny. Objednávku zaslala paní
' i, starostka města Zbiroh. Předložit
k odsouhlasení kalkulaci ceny díla. Stanovit termín provedení dila, co nejdříve. Zjistí pan
E-. Úkol trvá.
, REVOS. Spolupracuje město Zbiroh, pan l
tel.:
Splněno.
Splněno.
Zařadit vypořádání majetku vlastníků ver. město Zbiroh, Fíýdova ulice , Zbiroh. Nyní je
vodovodní řad v majetku vlastniků v nemovitostech zde sídlících. Kanalizační řad - uliční je
v majetku města Zbiroh. Povrch komunikace je v majetku vlastniků nemovitostí. Veřejnou
infrastruktuni zařadit do vlastnictví města Zbiroh, viz. Plán prací na rok 2018. Zajistí město
.. Úkol trvá.
Zbiroh, odbor majetku, pan
Splněno.

Ověřit možnost zasypání spodního oválu na staré ČOV Zbiroh zeminou. Vyrvořit komunál.ní

zázemí pro město Zbiroh. Město Zbiroh požádá o změnu vodoprávního -rozhodnutí MTJ
Rokycany, odbor žP. Zajistí:

364)

Rekonstmkce ÚV Zbiroh bude zařazena do rozpočm města Zbiroh na rok 2018. Zajišt'uje

365)

Oplocení vodohospodářského majetku, nové vrty ST 8 a ST9 nad rybníkem ,,Flusarem" bude
provedeno po zaměřeni a vytýčení ochranných pásem. Zajišt'uje město Zbiroh.

368)

Spojeno s bodem 340). Kanalizační shybka Zbirožského potoka na ,,Zámostí". Zajišt'uje

369)
370)
371)
372)
373)

Splněno.
Splněno.
Splněno.
Spojeno s novým s bodem 365) a s bodem 385).
Pan : . předal panu
finanční nabídku firrny dbk, s.r.o. na úpravu měření
vypouštěných odpadnich vod z COV Zbiroh z důvodu závady při načitání hodnot
vypouštěných odpadních vod. Předáno do rady města. Přibližné riáklady do 20 tis. Kč bez
DPH. Úkol trvá.
Splněno.
spojeno s bodem 363).
Zpracování pro3cktové dokumentace - Kopec Holeček (od kotelny staré bytovky k hospodě U
Slunce) Kanalizační a vodárenská a.s. Starý Plzeiiec - zmocnení na provedeni projekhi.
.-Ůkol trvá.
Spolupracuje provozovatel, pan
Spojeno s bodem 340) Schybka pod Zbirožským potokem - kanalizace pravá strana náměsti

město Zbiroh. Spolupracuje provozovatel. Ůkol trvá.
Spolupracuje provozovatel. Úkol trvá.

město Zbiroh spolupracuje provozovatel. Ůkol trvá.

374)
375)
376)

377)

Zbiroh - vyhlásí výběrové řízení město Zbiroh,-informoval předseda VHK. Ůkol trvá.
378)
379)

§pojeno s bodem 280).
Vodovod staré bytovky- parkování staré sídliště Zbiroh. Vyjádření ke kanalizaci - pasport -

zajistí pan - ??. Terínín do příští komise. Úkol trvá.381)
383)
384)

Spojeno s bodem 361).

DigÍtální zaměření kanalizační sítě, kterou stavěla firma PROTOM Strakonice. žádá pan
. Ůkol trvá.
Středočeská geodézic navrhuje odprodej pasportu vodovodu a kanalizace města Zbiroh,

informoval pan . Ůkol trvá.
385)

386)
387)

Zaměření vítů ST 8/A a ST9/A na pozemcích pan , . Vrty provedl GEOSAN a.s.
Předložena nabidka na zbudováním zhlaví vrtů ST8/A a ST9/A, firrna B+BC Zbůch cca 53 tis.
Kč za l zhlaví, celkem 2 kusy. Předložil pan
.. Pan
předá do rady města.
Úkol trvá.
Splněno.
Odkanaíizování pozemku manželů
. {l Zbiroh, u garáží Zbiroh. Demontovat
potnibí na pozemku manž.
Zaslepení kanalizace u pozemku. Technické řešení
odvodu dešt'ových
?vých vod přitékajících z veřejné komunikacc do vjezdu na pozemek manž.
.1. Úkol trvá.

388)

Poiucha na vodovodním řadu Hasiči - zámek. Informoi+al pan ?? <. Jednání s panem
, Hasičský záchranný sbor ministerstva vnitra.

Nové úkoly:
389)

Zaslat VÚME a VŮPE za rok 2017, podepsat a založit u provozovatele: Zbiroh, Třebnuška,

390)
391)

Přísednice, Jablečno. Zajistí paní
í i. Ternín: do příští VHK.
Poloprovoz úpravna vody Zbiroh, zahájení v březnu 2018. Informoval ing. l
Odpojeni přípojky vody a kanalizace na Tělocvična zámek Zbiroh. Zajistí pan '
Termín do: 31.3.2018.

392)

Zjištěno vypouštění odpadnich vod do neznámé dešt'ové kanalizace .,Hejšt"' , která ústí na
pravém břehu cca 15 m před mostcm na Zámosti. Bude odcbrán vzorek vod pro zjištění
kvality odpadních vod. Zajistí paní
. Termín do příští porady.

393)

Porucba na ČS l Zbiroh odpadní vody nad rybnikem ,,Kravák". Přepad odpadních vod do
iybníka. Zajistí pan

Zapsal: Ing.

. Termín: Ihned.

