Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
30. schůze – 23. září 2015
RM
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního titulu „Havarijní stavy a
naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2015“ ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Sanace zdiva
prostoru šaten v prvním podzemním podlaží Základní školy ve Starém Plzenci“;
schválila Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2015/2016 ve znění předloženého
návrhu;
vzala na vědomí zápis školské a kulturní komise ze dne 31. 8. 2015 a návrh kulturního kalendáře na
rok 2016 a souhlasila s nákupem osvětlení stánků na vánoční trhy dle předloženého návrhu školské a
kulturní komise a se zajištěním uzavírky Masarykova náměstí v době konání rozsvícení vánočního
stromku dne 29. 11. 2015 za podmínek jako v roce 2014;
vzala na vědomí neuspokojivý hospodářský výsledek společnosti PRONAP s. r. o za měsíc srpen
2015 včetně porovnávacích tabulek roku 2014, informaci místostarosty o současném stavu přípravy a
průběhu zakázkového krytí a připravovaném jednání s vedením společnosti k vývoji ekonomické
situace v dalším období, které se uskuteční v měsíci říjnu 2015;
schválila uzavření smlouvy o sponzorské spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. v předloženém znění,
jejíž předmětem je akce s názvem Den Staré Plzně, která se koná ve Starém Plzenci dne 03.10.2015;
souhlasila v souvislosti se změnou názvu společnosti GA Energo technik s. r. o. na OMEXON GA
Energo s. r. o., která zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. při uzavírání smluv, s úpravou
smlouvy schválené v předloženém znění usnesením RM v tomto smyslu;
schválila uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města v k. ú. Sedlec u
Starého Plzence se společností RWE GasNet, s. r. o. a investorem stavby v předloženém znění;
schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ
Distribuce, a. s. v předloženém znění,
uložila ve smyslu usnesení ZM a dle Statutu Fondu rozvoje bydlení v platném znění zveřejnit výzvu
k podávání žádostí o úvěr na zřízení kanalizační přípojky s termínem do 31.12.2015 a předložit ZM
k rozhodnutí uvolnění omezení v poskytování úvěrů na všechny tituly s účinností od 01.01.2016;
vzala na vědomí oznámení o pojistném plnění poškozeným u 2 pojistných událostí, při kterých došlo
činností zaměstnance města při sekání městské zeleně k poškození skel u osobních vozidel odlétnutím
kamene a schválila prominutí úhrady spoluúčastí v souhrnné výši 2.000,- Kč za škodu, která byla
způsobena neúmyslně při plnění pracovních povinností;
vzala na vědomí žádosti o souhlas s úpravou části pozemku přiléhajícího k domu na Malostranském
náměstí ve Starém Plzenci zámkovou dlažbou dle předložené situace, souhlasila s dočasnou úpravou
povrchu části pozemku města za podmínky závazku o neprodleném uvedení pozemku do původního
stavu, bude-li se v budoucnu v této lokalitě realizovat stavba komunikace a chodníku a uložila uzavřít
se žadateli příslušnou dohodu v tomto smyslu;
vzala na vědomí cenové nabídky na zhotovení elektroinstalace v bývalých kancelářích, které budou
dále využívány jako byt a výměnu rozvaděče včetně rozfázování a přepojení bytů v budově DPS
Havlíčkova 194 ve Starém Plzenci a souhlasila s provedením prací dle cenových nabídek Michala
Metličky Elektroinstalace, klimatizace, chlazení Starý Plzenec;
souhlasila s prodloužením a uzavřením nájemních smluv na dobu určitou, od 1.10.2015 do 30.9.2016,
na byt na adrese Sedlec 99 a na byt na adrese Svatopluka Čecha 1143;
souhlasila s výkonem Technického dozoru investora při realizaci akce „Oprava místních komunikací
a jejich částí ve Starém Plzenci a Sedlci“ dle předložené nabídky společnosti Pilstav s.r.o. Plzeň;
souhlasila na žádost odboru ŽP s provedením bezpečnostních a zdravotních opatření v dubové
jednostranné aleji v Sedlci Na Vršku dle nabídky společnosti Ekoles Hajšman Karel, spol. s.r.o.
Blovice a s vyřezáním náletových dřevin a křovin na pozemcích města o rozloze cca 1 000 m2 v k. ú.
Starý Plzenec v rámci péče o významný krajinný prvek Ostrá Hůrka a zachování funkčnosti tohoto
krajinného prvku dle předložené nabídky Občanského sdružení Ametyst Nebílovy;
vzala na vědomí zprávu o revizi plynového spotřebiče umístěného v bytě na adrese Žižkova 50 a
souhlasila s provedením výměny plynového spotřebiče (kotle) a s vystavením objednávky p. Liboru
Honomichlovi IČ: 01377167 dle jím předložené ekonomicky příznivější varianty č. 2 v cenové
nabídce ze dne 23. 9. 2015;
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schválila protokoly o otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Pořízení dvou pětimístných osobních automobilů“ pro potřeby města a souhlasila na doporučení
hodnotící komise, s uzavřením Kupní smlouvy ve znění přílohy č. 4 zveřejněné výzvy k podání
nabídky s vybraným uchazečem Autoservis Nedvěd s.r.o. Plzeň;
schválila přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek dobrovolných hasičů Starý Plzenec
z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora jednotek dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje
v roce 2015“ ve výši 1.502 Kč;
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