Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
31. schůze – 7. října 2015
RM
vydala, ve smyslu ustanovení čl. II odst. 1 vnitřní směrnice č. 2/2011 příkaz k provedení inventarizace
majetku, závazků a pohledávek města k 31.12.2015,
jmenovala ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve sloţení: předseda Bc. Václav Vajshajtl, členové:
Ing. Pavel Hrouda a Josef Sutnar. Předsedy a členy dílčích inventarizačních komisí (DIK) pro
provádění inventur na jednotlivých inventarizačních úsecích jmenuje tajemník MěÚ ze zaměstnanců
města,
schválila osnovu školení členů DIK k provedení inventarizace v předloţeném znění a uložila:
a) nejpozději do 20.11.2015 jmenovat DIK výše uvedeným způsobem,
b) před zahájením inventarizace provést proškolení členů DIK podle schválené osnovy,
c) zajistit provedení roční inventarizace v souladu s ustanovením platných vnitřních a právních
předpisů a nejpozději do 15.03.2016 předloţit RM inventarizační zprávu;
souhlasila s bezúplatným nabytím 5 ks pouţitých počítačů včetně monitorů od statutárního města
Plzeň dle předloţené nabídky pro potřeby města;
souhlasila, na základě ţádostí občanů s osazením dopravní značky b20a – omezená rychlost na 30
km/h - v Sedlci v ulici zvané Na potocích za odbočkou Ke kolonii a v ulici zvané Za dvorem na
pozemcích ve vlastnictví města Starý Plzenec dle předloţeného návrhu;
vzala na vědomí ţádost Ing. Romana Šaloma, jednatele společnosti Mraknet Starý Plzenec o souhlas s
úpravou povrchu části pozemku města před domem v ul. Ţiţkova ve Starém Plzenci dle předloţené
situace, souhlasila s dočasnou úpravou povrchu části pozemku města na náklady ţadatele 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 ţadateli příslušnou dohodu v
tomto smyslu;
vzala na vědomí došlou ţádost o dotaci subjektu: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy ve výši
10.000 Kč, schválila poskytnutí dotace subjektu v upravené výši z důvodu omezeného mnoţství
finančních prostředků: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy ve výši 5.000 Kč a souhlasila
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace tomuto subjektu v upraveném znění;
vzala na vědomí finanční zprávu společnosti PRONAP s.r.o. k 30. 9. 2015 zpracovanou Ing.
Martinem Blaţkem, předloţený stav závazků a pohledávek a přehled zakázek na 40. – 44. týden 2015,
zřídila pracovní skupinu pro řešení problematiky společnosti PRONAP s.r.o. ve sloţení členů RM a
Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, Vladimír Ouhrabka, Ing. Jan Mašek a Ing. Pavel Gregorič a uložila
jednateli společnosti Karlu Sokolovi zajistit ve spolupráci s vedením společnosti PRONAP s.r.o. a Ing.
Martinem Blaţkem zpracovat Bussines Plán na období 2016 – 2018/2020 a předloţit RM do
30.11.2015;
vzala na vědomí oznámení VK Radouš s.r.o. Druztová 50 o pořádání koncertů v Lidovém domě ve
Starém Plzenci ve dnech 24.10., 6.11., 14.11., 11.12., 19.12. 2015 a 19.3. 2016 od 20:00 do 02:00 h
a ţádost o povolení výjimky pro ukončení této akce po 22:00 h a rozhodla o vydání správního
rozhodnutí o udělení výjimky, podle ustanovení čl. III odst. 1 obecně závazné vyhlášky města č.
1/2015, a to na základě ţádosti VK Radouš s.r.o. Druztová 50 podané dne 5.10.2015 na kulturní akci
pořádání koncertů v sále Lidového domu ve Starém Plzenci konaných ve dnech 24.10., 6.11., 14.11.,
11.12., 19.12. 2015 a 19.3. 2016 tak, ţe konec jednotlivých koncertů je stanoven do 02:00 h;
souhlasila s pořízením 10 kusů pivních setů (2 lavice +1 stůl) pro potřeby města dle předloţeného
návrhu;
vzala na vědomí informaci o uvolnění 1 pokoje v DPS v Havlíčkově ul. č. p. 194 a souhlasila
s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 15.10.2015 do 30.9.2016, na byt v DPS na adrese
Havlíčkova č. p. 194;
vzala na vědomí ţádost o prodlouţení smlouvy o nájmu bytu na adrese Raisova 96 a souhlasila s
prodlouţením a uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1.11.2015 do 31.10. 2016, na byt na
adrese Raisova 96, Starý Plzenec;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Kanalizace Luční ulice – Starý Plzenec SO1b“ ve sloţení členové: Ing.
Stanislav Nesnídal, Ivo Hruška, Petr Kříţek náhradníci: Ing. Radek Hroch, Ing. Josef Koţeluh, Bc.
Václav Podrouţek;
1

vzala na vědomí informaci o moţnosti ukončení nájemní smlouvy se společností Mraknet s.r.o.,
jejímţ předmětem je umístění stoţáru pro komunikační vedení na střeše objektu v ulici Raisova 96,
souhlasila s ukončením stávající nájemní smlouvy se společností Mraknet s.r.o. uzavřené dne 10. 11.
2010, jejímţ předmětem je umístění stoţáru pro komunikační vedení na střeše objektu v ulici Raisova
96 a souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy po řádném zveřejnění záměru na úřední desce a
uložila zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu části objektu v ulici Raisova 96 za účelem umístění
stoţáru pro komunikační vedení na střeše objektu;
vzala na vědomí ţádost o prodej části pozemků v k. ú. Starý Plzenec, na základě dohody při převodu
pozemku městu, souhlasila předběţně s poţadovaným prodejem částí předmětných pozemků s tím, ţe
o skutečné výměře můţe být rozhodnuto aţ po dokončení a skutečném zaměření stavby rekonstrukce
Nepomucké ulice v návaznosti na rozhledové poměry v křiţovatce Nepomucká-Sládkova a uložila
informovat ţadatele o výše uvedené podmínce prodeje, a po dokončení stavby a jejím skutečném
zaměření předloţit znovu k projednání RM;
vzala na vědomí oznámení společnosti Investice Pubec, s. r. o., o dokončení stavby infrastruktury
v lokalitě Pod Hřištěm ve Starém Plzenci a informaci o zamýšleném převedení této infrastruktury
do vlastnictví města a současně předloţení návrhu městu na zrušení předkupního práva ke zbývajícím
14 pozemkům podle ustanovení uzavřené smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva a uložila v
případě předloţení návrhu smlouvy o převodu infrastruktury včetně potřebné dokumentace, a o zrušení
předkupního práva touto společností podle podmínek stanovených ve smlouvě předloţit návrh na
převzetí infrastruktury a zrušení předkupního práva ke schválení ZM;
vzala na vědomí ţádost o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení v roce 2015 na zřízení
kanalizační přípojky na základě zveřejněné výzvy k podávání ţádostí ve smyslu usnesení ZM a dle
Statutu Fondu rozvoje bydlení v platném znění a souhlasila s poskytnutím úvěru ţadateli
v poţadované výši 30.000 Kč;
schválila, na základě usnesení ZM, uzavření dvoustranné kupní smlouvy o prodeji spoluvlastnického
podílu ve výši ½ k celku pozemku a celého pozemku v k. ú. Starý Plzenec v předloţeném znění;
vzala na vědomí změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Přístavba MŠ Vrchlického 853,
Starý Plzenec“ spočívající ve změně platebních podmínek Přílohy MSMT;
vzala na vědomí ţádost o rozšíření cesty o 0,75 m v ulici Pod Hůrkou, dále o prodlouţení
vodovodního řadu a prodlouţení veřejného osvětlení a nesouhlasila, na základě stanoviska správce
městských lesů s rozšířením cesty o 0,75 m v ulici Pod Hůrkou, dále s prodlouţením vodovodního
řadu a prodlouţením veřejného osvětlení z důvodu velkého zásahu do stávajícího lesního porostu
podél celé cesty, kdy by musela být vykácena první řada lesa, čímţ by byl porušen ochranný plášť
porostu a v budoucnu by hrozilo nebezpečí vývratů;
schválila uzavření dohody o moţnosti vyuţití sběrného dvora ve Starém Plzenci mezi městem a obcí
Tymákov v předloţeném znění;
schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi městem a Atelier Soukup OPL Švehla s.r.o. Plzeň, jejímţ
předmětem je zpracování studie záměru s pracovním názvem „Pohledy do historie hradu Stará Plzeň“
v předloţeném znění;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace jako vyrovnání platby za
poskytování sluţeb obecného hospodářského zájmu mezi městem a Plzeňským krajem, jehoţ
předmětem je navýšení finančních prostředků na Pečovatelskou sluţbu o 67 105 Kč na celkovou
částku 564 541 Kč poskytnutou městu v rámci dotačního titulu 101a v předloţeném znění (RM č.
123/2015);
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Ţivotního prostředí v celkové výši 1.554.514,15 Kč mezi městem a SFŢP na
realizaci projektu „Zkvalitnění nakládání s BRO ve městě Starý Plzenec“ ;
vzala na vědomí informaci nájemce společnosti Miracle Network, spol. s.r.o. Praha 10 o změně počtu
antén umístěných na hradu Radyně a schválila technickou specifikaci upravující výši nájemného
v předloţeném znění;

2

