Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
22. schůze – 22. července 2015
RM
souhlasila se zadáním zhotovení výročního nástěnného kalendáře „Starý Plzenec 2016“ u příleţitosti
1040 let od první písemné zprávy o Staré Plzni v počtu 1.000 ks za cenu 54.700,- Kč bez DPH na
základě předloţené obchodní nabídky Petra Vrobela, s prezentací firem a prodejní cenou kalendáře dle
předloţeného návrhu;
souhlasila s prodlouţením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1. 8. 2015 do 31.7. 2016, na byt na
adrese Ţiţkova 49, na 2 byty na adrese Ţiţkova 50 a na 2 byty na adrese Sedlec 99;
souhlasila s prodlouţením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1.8.2015 do 31.1.2016, na byt na
adrese Havlíčkova 194;
souhlasila s uzavřením a podpisem dodatku č. 2 smlouvy mezi městem a Ing. Pavlem Jindrou, o
pronájmu nebytových prostor budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (skladu) stojící na
pozemku v k.ú. Starý Plzenec v předloţeném znění, kterým se doba nájmu prodluţuje na období do
31. 7. 2016;
souhlasila na ţádost nájemců s výměnou bytu na adrese Ţiţkova 50 a na adrese Smetanova 292 na
základě doporučení komise pro občanské a sociální záleţitosti;
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o častém výpadku rozvaděčů veřejného osvětlení ve městě
a souhlasila s instalací elektronického hlásiče výpadku prostřednictvím GSM modulu zkušebně u 1
rozvaděče veřejného osvětlení dle předloţené nabídky od fy Elektro Paum;
souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Vlastimilem Lagronem, o krátkodobém pronájmu částí
pozemků pro účely konání tradiční pouti ve městě v roce 2015 a uzavřením smlouvy se Sportovním
klubem Starý Plzenec, o obstarání náleţitostí s uspořádáním pouti ve Starém Plzenci v r. 2015,
v upraveném znění předloţeného návrhu;
vzala na vědomí ţádost pěti nájemců zahrádek v Luční ulici v k. ú. Starý Plzenec, o řešení souţití
v zahradní kolonii a uložila provést šetření na místě a vyzvat nájemce zahrádek v rámci souţití 15
uţivatelů k ohleduplnému jednání a chování při uţívání pozemků, případně upozornit na moţnost
výpovědi;
vzala na vědomí ţádost o ukončení nájemní smlouvy č. 307/07, prominutí nájemného za r. 2015 a
nabídku převést městu nemovitost postavenou na pozemku města a jiného vlastníka v k. ú. Starý
Plzenec a souhlasila s poţadovaným ukončením nájemní smlouvy, prominutím nájemného za r. 2015
a s bezúplatným nabytím nemovitosti za úhradu poplatku za vklad do katastru nemovitostí;
vzala na vědomí ţádost o prodej dosud pronajatého pozemku v k. ú. Starý Plzenec za účelem chovu
koní a nesouhlasila s prodejem předmětného pozemku z důvodu zachování uceleného vlastnictví celé
lokality, o jejímţ budoucím vyuţití nebylo dosud rozhodnuto;
vzala na vědomí
a) hospodářský výsledek společnosti PRONAP s.r.o. za I. pololetí 2015, písemný komentář
v předloţeném znění včetně osobní prezentace vedení společnosti Karla Sokola a Ing. Petra Blabola,
informace ke stavu závazků, pohledávek a předpokladu zakázkového krytí na další období a moţnosti
zřízení kontokorentního úvěru ke stávajícímu devizovému účtu,
b) vyjádření Ing. Blaţka k projednávaným tématům a informace z počátečního jednání k problematice
společnosti a plánu dalšího postupu řešení hospodářské problematiky jednotlivých výrobních
středisek,
schválila, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, společnosti Pronap s.r.o.
uzavření smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru ke stávajícímu devizovému účtu dle předloţené
nabídky ČSOB do maximální výše 70 000 €;
vzala na vědomí zprávu o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Starý Plzenec, revitalizace starého hřbitova – stavební práce“ a souhlasila na
doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem HD Strom s.r.o.,
Raková 33, Rokycany, IČ 252 17 267;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Výměna
oken ve vnitrobloku budovy Základní školy, Masarykovo náměstí 54 ve Starém Plzenci“ ve sloţení:
Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, Bc. Filip Hrubý a náhradníci: Ing. Stanislav Nesnídal, Mgr. Iveta
Bočanová, Petr Kříţek;
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vzala na vědomí oznámení provozní víceúčelové poţární nádrţe o konání akce „Cyklo koupák ve
Starém Plzenci“, v rámci kterého bude pořádán koncert hudebních kapel Knír a V3Ska dne 24.7.2015
v době od 20:00 – 23:00 h;
vzala na vědomí ţádost občanů v ulici Lipová na odstranění prostředního příčného prahu z důvodu
škody na jejich majetku a uložila vyţádat stanoviska dotčených orgánů k moţnosti dočasného
odstranění příčného přejezdového prahu a předloţit RM k rozhodnutí;
schválila uzavření Dohody o správě naučné stezky „Kolem Starého Plzence“ mezi městem a Oblastí
Klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s., jejímţ předmětem je vymezení odpovědnosti a finanční
zajištění při údrţbě tras a informační značení naučné stezky;
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o moţnosti elektronického monitoringu a přenosu
havarijních stavů kotelny v Lidovém domě prostřednictvím GSM komunikátoru a souhlasila
s dodávkou a instalací GSM komunikátoru do kotelny v Lidovém domě dle předloţené cenové
nabídky od fy Bohumil Tříska – servis plynových zařízení a regulační techniky;
vzala na vědomí ţádost Mgr. Jaroslavy Tůmové o uzavření nové smlouvy o pronájmu prostor
slouţících k podnikání v budově č. p. 1082 na Radyňské ulici a souhlasila s uzavřením a podpisem
smlouvy o pronájmu prostor slouţícího k podnikání v budově č. p. 1082 na Radyňské ulici, s Mgr.
Jaroslavou Tůmovou na dobu určitou od 1.9.2015 do 31.08.2016;
vzala na vědomí zápis č. 6 z jednání školské a kulturní komise rady města ze dne 30. 6. 2015;
souhlasila na návrh velitele JSDH Starý Plzenec s provedením opravy brzd, výměny olejů a garanční
prohlídky hasičské cisterny Cas 20 Tatra Terno za částku do 30.000,- Kč, která bude uhrazena
z rozpočtové kapitoly JSDH Starý Plzenec;
souhlasila s instalací nového odrazového dopravního zrcadla pro zvýšení bezpečnosti připojení ulice
V Podskalí na ulici Smetanova (III/18022) ve Starém Plzenci dle cenové nabídky společnosti
SAFEROAD Czech Republicc s.r.o.;
vzala na vědomí ţádost a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na období od 1.8.2015 do
1.7.2016 na byt v domu čp. 1264 v Májové ulici, v obci Starý Plzenec;
vzala na vědomí písemné podání a vyjádření Mysliveckého spolku Starý Plzenec ze dne 16.6.2015 a
20.7.2015 a souhlasila s návrhem odpovědi ve znění předloţeného návrhu;
souhlasila se zpracováním vstupní analýzy jako podklad pro zavedení monitoringu provozních
nákladů a energetického managementu v ZŠ Starý Plzenec dle předloţené nabídky EG Entech – group
Praha 6;
vzala na vědomí informaci starostky města o nízkém stavu vodní hladiny ve víceúčelové poţární
nádrţi ve Starém Plzenci a souhlasila se zajištěním doplnění chybějící vody ve víceúčelové poţární
nádrţi dle předloţené nabídky společnosti Vodárna Plzeň a.s.;
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