Informace ze schůzí Rady města Starého Plzence
2. schůze – 21. ledna 2015
RM
vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o., na 1.–5. týden 2015 a předběžný
neauditovaný hospodářský výsledek za rok 2014;
souhlasila s pořízením dvou nových webových stránek hradu Radyně a rotundy sv. Petra a Pavla od
společnosti Galileo Corporation, s. r. o., podle jí předložených cenových nabídek;
souhlasila s provedením rekonstrukce elektroinstalace v bytě č. 2 v bytovém domě čp. 50 v Žižkově
ulici podle nabídky Jozefa Medenciho;
vzala na vědomí prodloužení stávajícího pronájmu nebytových prostor v domě čp. 68 ve Smetanově
ulici pro prodej prodeje ovoce a zeleniny do 30. 6. 2015;
vzala na vědomí opakovanou nabídku společnosti Správa železniční dopravní cesty, s. o., prodeje
části pozemku parc. č. 256/1 v k. ú. Starý Plzenec v ulici Pod Tratí městu a nesouhlasila s koupí
nabízeného pozemku městem;
vzala na vědomí nabídku společnosti Správa železniční dopravní cesty, s. o., prodeje pozemku parc.
č. 241/72 v k. ú. Starý Plzenec v lokalitě U Sedlce městu a nesouhlasila s koupí pozemku městem;
souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na
vybudování „Centra služeb pro turisty včetně nových veřejných toalet“ v bývalé hájovně pod hradem
Radyní společnosti ATELIER SOUKUP, s. r. o., podle její cenové nabídky;
souhlasila na žádost společnosti Investice Pubec. s. r. o., a v souladu s vyjádřeními stavební komise,
hospodářského a investičního odboru a odboru výstavby MěÚ, se změnou stavby komunikace
v obytné zóně Pod Hřištěm ve Starém Plzenci před jejím dokončením spočívající ve změně umístění
parkovacích stání v ul. Kpt. Jaroše a v nově navržených vjezdech na pozemky č. 14 a 23 za
předpokladu souhlasného vyjádření dotčených orgánů státní správy a kompenzace městu v počtu
svítidel veřejného osvětlení náhradou za demontovaná svítidla VO v ulici Kpt. Jaroše;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na provedení technického dozoru při realizaci stavby
„Rekonstrukce Nepomucké ulice, Starý Plzenec“;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení po zpracovateli projektové dokumentace pro stavební
povolení stavby cyklostezky Starý Plzenec–Koterov;
3. schůze – 29. ledna 2015
RM
schválila protokoly o otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Restaurátorská oprava sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty s doprovodnými sochami světců
na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci a souhlasila na doporučení hodnotící komise, s uzavřením
smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 zveřejněné výzvy k podání nabídky s vybraným uchazečem Jan
Vích akademický sochař;
schválila protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Hrad Radyně, Statické zajištění – úprava klenby okenního otvoru v severní stěně paláce“ a
souhlasila na doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4
zveřejněné výzvy k podání nabídky s vybraným uchazečem – společností Pegisan s.r.o. Plzeň;

