Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
14. schůze – 12. května 2015
RM
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek „Výběr
provozovatele vodohospodářského majetku města Starý Plzenec“, vyhlášeném ve Věstníku veřejných
zakázek ve složení členové Ing. Milan Froněk, Bc. Václav Podroužek, Pavel Válek, Ing. Karel Janda,
Radek Vraný a náhradníky Ivo Hruška, aut. Ing., Mgr. Iveta Bočanová, Ing. Josef Koželuh, Eva
Vychodilová, Ing. Ladislav Kocian;
souhlasila na žádost TJ Spartak Sedlec s pořádáním 4. ročníku závodu „Běh přes tři vsi“ dne 23.
května 2015 v době od 9:00 h do 12:00 h a s použitím znaku města na přenosných praporech;
vzala na vědomí zápis z jednání školské a kulturní komise ze dne 16. 04. 2015 v předloženém znění;
schválila uzavření smlouvy mezi městem a společností Berdych plus spol. s r. o Rokycany, jejímž
předmětem je uložení zeminy na pozemku parc. číslo 343/1 k.ú. Starý Plzenec dle Projektové
dokumentace zpracované VPÚ Plzeň s. r. o ve znění předloženého návrhu;
souhlasila na návrh vedoucí K-Centra, s doplněním kamerového systému na hradu Radyně dle
předložené cenové nabídky společnosti Mraknet s.r.o.;
vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP s.r.o. na 19. – 22. týden 2015;
vzala na vědomí žádost organizace Sportovního klubu Starý Plzenec o dotaci ve výši 300.000 Kč,
nedoporučila žádost o dotaci ke schválení v požadované výši a uložila předložit k rozhodnutí ZM
včetně návrhu Veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;
vzala na vědomí došlé žádosti o dotaci subjektů: Bc. Pavlína Krásná ve výši 6.000 Kč, SK
SPORTteam DOLI Starý Plzenec ve výši 8.000 Kč, Pomocné tlapky o.p.s. ve výši 20.000 Kč, Domov
Mladá, poskytovatel sociálních služeb ve výši 5.000 Kč, Staroplzenecké varhany z.s. ve výši 10.000
Kč, schválila poskytnutí dotace subjektům v plné výši: Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb
ve výši 5.000Kč, Staroplzenecké varhany z.s. ve výši 10.000 Kč a souhlasila s uzavřením
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům v předloženém znění,
vzala na vědomí informaci společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o plánované rekonstrukci sítě NN ve
Starém Plzenci na rok 2016 a uložila zadat zpracování projektových dokumentací na vybudování
nového veřejného osvětlení v ulicích Modřínová, Smrková a Jedlová;
vzala na vědomí žádost o prodej části pozemku parc. č. 317/1 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, na
kterém je umístěna zčásti stavba bez čp./če. a je zaplocena, souhlasila předběžně s požadovaným
prodejem za podmínky zachování potřebné šíře přístupové komunikace a napojení z hlavní
komunikace a uložila zveřejnit záměr města, prověřit koridor budoucího křižovatkového napojení a
poté předložit k rozhodnutí RM,
schválila uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 341/235
v k. ú. Starý Plzenec se společností RWE GasNet, s. r. o. a investorem stavby v předloženém znění;
schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IV-12-0009144/VB/001 „Sedlec, p.č. 237/82 – kNN“ na pozemku města parc. č.
237/164 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence v předloženém znění;
vzala na vědomí informaci při uzavření vícestranné darovací smlouvy se společností Professional
Building, s. r. o. na převod částí pozemku parc. č. 132/1 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence v Pastýřské
ulici o změně osob nabyvatele na straně obdarovaného a souhlasila předběžně s uzavřením opravené
darovací smlouvy podle předloženého návrhu,
vzala na vědomí žádost o přehodnocení stanoviska města k nabídce společnosti SŽDC, s. o., na prodej
části pozemku parc. č. 256/1 v k. ú. Starý Plzenec městu v ulici Pod Tratí, zrušila své původní
rozhodnutí v části „nesouhlasí“, souhlasila předběžně s koupí části pozemku a uložila požádat o
převod části pozemku SŽDC, s. o.;
souhlasila se zadáním odstranění náletových dřevin a trav ze zdiva hradu Radyně horolezeckou
technikou dle předložené nabídky Jaroslava Podušky;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Příkopové
vyžínací rameno k traktoru“ ve složení: Mgr. Iveta Bočanová, Luboš Lenc, Ing. Milan Froněk a
náhradníci Ing. Radek Hroch, Stanislav Hrachovec, Petr Křížek;
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schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností DYBS Plzeň s. r. o ze dne 16. 9.
2014, jejímž předmětem je úprava ceny vzhledem k zlepšení konstrukčních vrstev v rámci realizace
projektu „Starý Plzenec – ulice Javorová a Akátová, dopravní infrastruktura pro rodinné domy“
v předloženém znění;
vzala na vědomí informaci starostky města o aktuální situaci koncesního řízení na provozovatele
vodohospodářského majetku města a souhlasila s vypracováním expertního posouzení nastavení
finančních nástrojů v rámci koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města
Starý Plzenec z pohledu současné provozní situace panem Pavlem Válkem, Grant Thornton Advisory
s.r.o., Praha, za částku 25.000,- Kč bez DPH;
vzala na vědomí informaci místostarosty o stavu sálu v Lidovém domě na Malé Straně, souhlasila se
zajištěním ošetření parket dle předloženého návrhu a uložila zajistit cenové nabídky na vymalování
sálu, výměnu nástěnného osvětlení a předložit ke schválení RM;
jmenovala člena komise strategického rozvoje a prezentace památek Ing. arch. Jarmilu Očenáškovou;
vzala na vědomí oznámení Pavlíny Krásné o pořádání veřejné hudební produkce „JumParade
afterparty“ v sále Lidového domu ve Starém Plzenci 6. června 2015 od 20:00 do 02:00 h a udělila,
podle ustanovení čl. III odst. 1 obecně závazné vyhlášky města č. 1/2007, pořadatelům výjimku a
povoluje dobu ukončení této akce v 02:00 h při dodržení podmínek stanovených vyhláškou;
schválila poskytnutí dotace subjektům v upravené výši z důvodu omezeného množství finančních
prostředků a zachování stejné výše příspěvku žadatelům jako v roce 2014: Bc.Pavlína Krásná ve výši
5.000 Kč, SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec ve výši 5.000 Kč, Pomocné tlapky o.p.s. ve výši 5.000
Kč a souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům
v upraveném znění.
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