Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
21. schůze – 8. července 2015
RM
vzala na vědomí oznámení Pionýrské skupiny Starý Plzenec o termínech pořádání dětských táborů
ve Starém Plzenci v červenci a v srpnu 2015;
souhlasila s poskytnutím peněžitých darů členům přestupkové komise za jejich práci v komisi v I.
pololetí r. 2015 ve výších podle předloženého návrhu;
souhlasila s provedením výměny otočné kamery na hradu Radyně dle předložené nabídky společnosti
Mraknet s.r.o. Starý Plzenec;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce
regulačních systémů otopné soustavy v ZŠ Starý Plzenec"
souhlasila s navýšením ceny za zlacení v rámci realizace projektu „Restaurátorská oprava sloupu se
sochou Panny Marie Immaculaty s doprovodnými sochami světců na Masarykově náměstí ve Starém
Plzenci“ dle předložené nabídky Jana Vícha ak. soch. v důsledku navýšení ploch určených k obnově
zlacení na základě požadavků NPÚ v Plzni a schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi
městem a Janem Víchem ak. soch. v předloženém znění;
vzala na vědomí došlé žádosti o dotaci subjektů: Sportovní klub Starý Plzenec ve výši 28.000 Kč,
Sbor dobrovolných hasičů Sedlec ve výši 10.000 Kč, Házenkářský klub Bohemia Sekt Starý Plzenec
ve výši 30.000 Kč, schválila poskytnutí dotace Házenkářskému klubu Bohemia Sekt Starý Plzenec
v plné výši 30.000 Kč a souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s žadatelem v předloženém znění;
vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP s.r.o. na 27. – 30. týden 2015;
souhlasila se zadáním vybudování plynové přípojky do obslužné budovy sběrného dvora v ul.
Kollárova dle zpracované projektové dokumentace vypracované Milanem Davidem a předložené
nabídky fy. STREICHER;
souhlasila se zadáním vybudování vodovodní přípojky do obslužné budovy sběrného dvora v ul.
Kollárova dle zpracované projektové dokumentace vypracované ing. Michalem Kašparem a
předložené nabídky fy. STREICHER;
vzala na vědomí předložené cenové nabídky na vybudování nové kanalizační přípojky do budovy
DPS Havlíčkova 194 ve Starém Plzenci dle PD vypracované Josefem Maškem a souhlasila se
zadáním vybudování uvedené kanalizační přípojky firmou Česká realizační s.r.o. Plzeň, která
předložila nejvýhodnější cenovou nabídku;
schválila uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor v budově hájovny č. p. 197
s Mysliveckým sdružením Starý Plzenec ke dni 31. 07. 2015;
vzala na vědomí předložené cenové nabídky na vybudování části nového oplocení za přístavbou
budovy Mateřské školy ve Starém Plzenci Vrchlického 853 a souhlasila se zadáním vybudování části
nového oplocení firmě Michal Hrubý, Nepomucká 5, Plzeň, která předložila nejvýhodnější cenovou
nabídku;
schválila uzavření a podpis dodatku č. 2 smlouvy se SOU obchodu a řemesel s.r.o. o nájmu
nebytových prostor v budově na adrese Raisova 96, kterým se doba nájmu prodlužuje na období od 1.
8. 2015 do 31. 7. 2017;
schválila příkazní smlouvu mezi městem a DOMOZA projekt s.r.o. jejímž předmětem je realizace
zadávacího řízení včetně následného monitoringu projektu „Zkvalitnění nakládání s BRO ve městě
Starý Plzenec“ a zadávací dokumentaci k projektu, v předložených zněních a jmenovala komisi pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Zkvalitnění nakládání s BRO ve
městě Starý Plzenec“ ve složení: Ing. Lenka Helgertová, Ing. Alena Makovcová, Luboš Lenc a
náhradníci: Ing. Michaela Dudlová, Bc. Lucie Soukupová, Jan Vyskočil;
vzala na vědomí žádost společnosti Pomocné tlapky o.p.s. o povolení dooplocení části B pozemku
parc. č. 1053/25 v k. ú. Starý Plzenec, vypůjčené na základě uzavřené smlouvy a souhlasila
s požadovaným dooplocením části B na náklady žadatele v souladu se smluvními podmínkami
a při splnění všech legislativních podmínek;
schválila uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku v k. ú. Starý Plzenec na základě uzavřené
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 2014 odsouhlasené usnesením ZM č. 02.15/2014;
souhlasila s instalací dalšího světla veřejného osvětlení na křižovatku ulic Habrmanova a Modřínova
dle předložené nabídky Elektroinstalace Petr Paum, Osek;
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souhlasila s provedením úpravy dřevin zdravotními, bezpečnostními a tvarovacími řezy v Máchově
ulici, Sedlci Na Vršku a Na Potocích odbornou firmou dle předloženého návrhu odboru životního
prostředí Městského úřadu;
souhlasila na žádost obce Tymákov s umožněním přístupu do sběrného dvora ve Starém Plzenci a
ukládáním železného odpadu za dohodnutých podmínek a plateb v souladu s ceníkem platným ve
sběrném dvoře ve Starém Plzenci a uložila uzavřít dohodu mezi městem Starý Plzenec a obcí
Tymákov o podmínkách ukládání odpadu ve sběrném dvoře;
vzala na vědomí informaci o podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání a schválila uzavření dohody mezi
městem a Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu;
vzala na vědomí předložený seznam pohledávek města určených k exekučnímu vymáhání a
souhlasila s podáním exekučních návrhů na pověření soudního exekutora Exekutorského úřadu Plzeňsever JUDr. Venduly Flajšhansové provedením exekuce;
vzala na vědomí žádost o vybudování nového vodovodního řadu na pozemcích města Starý Plzenec
v lokalitě „Na Bělidle“ v návaznosti na lokalitu „Na Vršku“ na náklady města Starý Plzenec a
nesouhlasila s vybudováním vodovodního řadu na náklady města;
vzala na vědomí předložené nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na
projekt „Cyklostezka Starý Plzenec – Koterov“ a schválila
a) uzavření smlouvy o dílo na zpravování projektové dokumentace pro stavební povolení na projekt
„Cyklostezka Starý Plzenec – Koterov“ se společností D projekt Plzeň, Koterovská 177, Plzeň,
v předloženém znění, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku,
b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt „Cyklostezka Starý
Plzenec – Koterov – DSP“ v předloženém znění;
schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) se společností ČEZ
Distribuce, a.s. v předloženém znění;
schválila realizaci instalace elektronického zabezpečovacího systému v areálu nově vybudovaného
objektu sběrného dvora dle předložené nabídky ER Technik Přeštice;
souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na adrese Máchova 1256 na období od 1. 8. 2015 do
30. 6. 2026 v předloženém znění;
vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
Centrum služeb pro turisty – předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec – publicita a marketing a
pověřila na návrh hodnotící komise starostku města uzavřením smlouvy s uchazečem DARUMA,
spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň, IČ 16736842, který splnil všechny podmínky zadavatele;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken ve
vnitrobloku budovy Základní školy Masarykovo náměstí 54 ve Starém Plzenci“;
vzala na vědomí předložené cenové nabídky na vybudování nové kanalizační přípojky do budovy
bývalé ZŠ Malá Strana, Třebízského náměstí č. 96 ve Starém Plzenci dle PD vypracované Josefem
Maškem a souhlasila se zadáním vybudování kanalizační přípojky firmě Česká realizační s.r.o. Plzeň,
která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku;
schválila poskytnutí dotace subjektům v upravené výši z důvodu omezeného množství finančních
prostředků a zachování stejné výše příspěvku žadatelům jako v roce 2014: Sportovní klub Starý
Plzenec ve výši 20.000 Kč a Sbor dobrovolných hasičů Sedlec ve výši 8.000 Kč a souhlasila
s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům v upraveném znění;
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