Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
33. schůze – 21. října 2015
RM
vzala na vědomí informaci o vyúčtování akce „Radoušovy hry“ konané dne 19.09.2015 na hradu
Radyně a zábavní akce pro děti s názvem Piráti konané dne 29.08.2015 na koupališti ve Starém
Plzenci;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Provoz a správa sběrného dvora odpadů ve
městě Starý Plzenec“ ve sloţení členové: Ing. Michal Cvikl, Mgr. Iveta Bočanová, Ing. Jan Meduna,
Bc. Václav Podrouţek, Helena Šašková a náhradníky: Ing. Martin Bolek, Bc. Filip Hrubý, Ing. Pavel
Hrouda, Bc. Václav Vajshajtl, Petr Kříţek;
vzala na vědomí zápis z jednání kulturní a školské komise a uložila prověřit dodrţování podmínek
nájemní smlouvy v Lidovém domě;
schválila poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Starý Plzenec ve výši 7.000 Kč;
souhlasila s rozšířením optické sítě v lokalitě u hradu Radyně dle předloţené nabídky společností
Mraknet s.r.o., Starý Plzenec;
vzala na vědomí cenovou nabídku na výměnu střešních oken na adrese Ţiţkova 49 předloţenou
firmou FENESTRA střešní okna s.r.o. a nesouhlasila s navrhovanou výměnou střešních oken, výměna
oken včetně opravy bytového domu bude provedena komplexně;
vzala na vědomí ţádost nájemníků bytového domu č. p. 49 a 50 Ţiţkova ulice ve Starém Plzenci o
provedení výměny oken a zateplení pláště budovy a navrhla vyuţít moţnost dotace v rámci sníţení
energetické náročnosti v sektoru bydlení;
souhlasila se zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební
povolení křiţovatky Jungmannova, Fričova, K Lomu, Kpt. Jaroše do ulice Ke Hřišti dle nabídky
projekční kanceláře ing. Daniela Škubalová, Plzeň;
vzala na vědomí zápis z prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedené na základě
poţadavku města společností BEZPO Plzeň s.r.o. v objektech města,
vzala na vědomí ţádost občanů Sedlce k řešení nebezpečné křiţovatky v ulici Školní v Sedlci a
uložila provést před rozhodnutím místní šetření;
souhlasila s pořízením závaţí na zadní kola traktoru KIOTI z důvodu zabránění prokluzu v zimních
měsících při údrţbě komunikací a chodníků;
vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP s.r.o. k 30. září 2015 včetně komentáře
a přehledových grafů a přehled závazků a pohledávek;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností ROBSTAV stavby k. s. ze
dne 05. 10.2015, jejíţ předmětem je prodlouţení termínu ukončení díla „Oprava místních komunikací
ve Starém Plzenci a Sedlci“;
vzala na vědomí informaci o zahájení příprav na zpracování Programu rozvoje města a jmenovala
řídící skupinu a odborné skupiny dle předloţeného návrhu;
vzala na vědomí informativní zprávu o provozu objektu sokolovny ve Starém Plzenci, Smetanova 70;
souhlasila s provedením ošetření dubů před budovami společnosti PRONAP s.r.o. společností
PROSTROM Bohemia s.r.o. Plzeň dle předloţené nabídky;
vzala na vědomí Výroční zprávu Mateřské školy Starý Plzenec za školní rok 2014/2015;
stanovila termíny pro uzavírání občanských sňatků v roce 2016 pro období leden – srpen na dny:
16.01., 20.02., 12.03., 16.04., 21.05., 11.06., 23.07., 06.08.;
schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města se společností ČEZ Distribuce, a. s.;
souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na byt na adrese Sv. Čecha 1143 dohodou ke dni
31.10.2015;
vzala na vědomí kolaudační souhlasy pro stavbu vodního díla Vodovod a kanalizace v rámci stavby
„Infrastruktura – lokalita Pod hřištěm, s uţíváním stavby St. Plzenec, Infrastruktura – lokalita Pod
hřištěm, účel vyuţívání komunikace, s uţíváním stavby Plynovodu a veřejného osvětlení – lokalita
Pod hřištěm, Smlouvu o úplatném převodu infrastruktury mezi společností Investice Pubec s.r.o. Plzeň
a městem a Smlouvu o zrušení předkupního práva mezi společností Investice Pubec s.r.o. Plzeň a
městem;
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schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uţití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému HELIOS FENIX mezi městem a společností Asseco Solutions a.s.;
schválila rozpočtové opatření č. 7/2015 v předloţeném znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok
2015 k navýšení celkových výdajů o 200.000,- Kč;
souhlasila s vybudováním veřejného osvětlení v části ulice Luční na pozemcích města od křiţovatky
ulic Ţiţkova - Luční aţ k domu č.p. 562 v souvislosti s plánovanou demontáţí vzdušného vedení
společností ČEZ a.s.;
schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Petrem Pacandou, Radyňská 271, Starý Plzenec, IČ:
62658603, jejíţ předmětem je realizace výměny oken v části budovy radnice ve Starém Plzenci;
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