Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
17. schůze – 27. května 2015
RM
souhlasila s uskutečněním akce Keltský den na Radyni na hradě Radyni a v podhradí dne 18. 07. 2015
od 11:00 do 22:00 hodin dle programu předloţeného Keltskou divadelní společností Vousův kmen,
o.s. a schválila uzavření dohody o uměleckém vystoupení s Keltskou divadelní společností Vousův
kmen ve znění předloţeného návrhu;
souhlasila s uskutečněním kulturních akcí: Hudební a divadelní zahrada od 13:00 h do 16:30 h
v zahradě kostela N.P. Marie a Divadelní představení Lumpácivagabundus od 18:00 h do 20:00 h
v Lidovém domě v rámci festivalu Léto pod rotundou dne 20. 06. 2015 dle předloţeného programu a
schválila uzavření dohody o uměleckém vystoupení s ochotnickým divadelním souborem Jirásek
2012 ve znění předloţeného návrhu;
schválila domovní řád Domu s pečovatelskou sluţbou ve Starém Plzenci, Havlíčkova 194
v předloţeném znění s účinností od 01. 06. 2015;
vzala na vědomí návrh FMO a SSO na prominutí nedobytných pohledávek města a uložila předloţit k
projednání na nejbliţší jednání ZM;
vzala na vědomí předloţený návrh na předání pohledávek města JUDr. Tesařovi k dalšímu postupu a
souhlasila, na návrh právníka města s předáním pohledávek JUDr. Tesařovi dle předloţeného návrhu;
vzala na vědomí oznámení společnosti Bohemia Sekt, s.r.o. Starý Plzenec o konání kulturní a
společenské akce „Den BOHEMIASEKTU aneb Rodinné letní odpoledne pro dospělé i špunty“, které
proběhne dne 13. června 2015 v prostorách areálu společnosti;
vzala na vědomí zněnu Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy o poskytnutí dotace
na akci „Přístavby MŠ Vrchlického 853, Starý Plzenec“ EDS 133D311000007 vydaného z důvodu
aktualizace údajů akce na rok 2015 v předloţeném znění;
vzala na vědomí předloţené nabídky na dodávku a instalaci elektronického docházkového systému
pro zaměstnance MěÚ a schválila uzavření smlouvy o vyuţívání programového vybavení mezi
městem a společností Alfa Software s.r.o. v předloţeném znění, jejímţ předmětem je dodávka a
instalace elektronického docházkového systému Beta;
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o jednání Ministerstva vnitra ČR s městem Starý Plzenec
za účelem vydání aktualizované vyhlášky týkající se stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění
veřejného pořádku v důsledku závěrů nálezu Ústavního soudu PI. ÚS 35/2013 ze dne 5. 8. 2014;
vzala na vědomí nabídku České spořitelny na zhodnocení disponibilních finančních prostředků
uloţených na běţném účtu města a doporučila investici do Konzervativního Mixu;
vzala na vědomí Rozhodnutí Státní energetické inspekce ČR č. 324015115 o uloţení pokuty za
nesplnění kontroly kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie dle prováděcí vyhlášky č. 194/2013
Sb.;
vzala na vědomí došlé ţádosti o dotaci subjektů: Rodinné centrum Dráček, o.s. ve výši 11.000 Kč,
Základní organizace ČSŢ Starý Plzenec ve výši 8.500 Kč, Základní škola speciální Diakonie ČCE
Merklín ve výši 10.000 Kč, TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. ve výši 8.000 Kč, Tělovýchovná jednota
Spartak Sedlec ve výši 42.000 Kč, schválila poskytnutí dotace subjektům v upravené výši z důvodu
omezeného mnoţství finančních prostředků a zachování přibliţné výše příspěvku ţadatelům jako
v roce 2014: Rodinné centrum Dráček, o.s. ve výši 8.000 Kč, Základní organizace ČSŢ Starý Plzenec
ve výši 4.000 Kč, Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín ve výši 5.000 Kč, TyfloCentrum
Plzeň, o.p.s. ve výši 3.000 Kč, Tělovýchovná jednota Spartak Sedlec 30.000 Kč a souhlasila
s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům v upraveném znění.
vzala na vědomí oznámení Sportovního klubu Starý Plzenec o pořádání hudebních produkcí v areálu
fotbalového hřiště v rámci akce „Hudební léto na hřišti“ v období od 11.07.2015 do 12.09.2015,
udělila, na ţádost Sportovního klubu Starý Plzenec, výjimku a povolila dobu ukončení těchto
hudebních produkcí v 01:00 h za předpokladu dodrţení vyhlášky města;
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vzala na vědomí návrh Závěrečného účtu hospodaření za rok 2014;
vzala na vědomí Účetní závěrku města za rok 2014,
souhlasila, na návrh lesního Stanislava Hrachovce, s koupí lesa o výměře 7 985 m2 v k. ú. Starý
Plzenec, za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe město navíc uhradí vyhotovení
znaleckého posudku a předběţně s koupí pozemků o výměrách 5 567 m2 a 597 m2 v k. ú. Starý
Plzenec bez vzrostlého porostu ve stejné lokalitě, za stanovenou cenu lesního pozemku;
vzala na vědomí protokol Čj. ČŠIP-235/15-P a inspekční zprávu ČJ. ČŠIP-234/15P z kontroly
provedené Českou školní inspekcí, Plzeňským inspektorátem v době 26. 3. – 30. 3. 2015 v Mateřské
škole ve Starém Plzenci, při které nebylo zjištěno pochybení;
vzala na vědomí:
a)návrh na konání místního referenda o „výstavbě obchodního zařízení“, který dne 23.03.2015
Městskému úřadu Starý Plzenec podal přípravný výbor,
b)výzvu k odstranění nedostatků v podaném návrhu na konání místního referenda ze dne 02.04.2015,
c)doplnění návrhu přípravným výborem ze dne 20.04.2015;
uložila předat bezvadný návrh přípravného výboru k projednání zastupitelstvu města na jeho
nejbliţším zasedání;
vzala na vědomí ţádost, sepsanou na základě kontroly plynového zařízení, o výměnu plynového kotle
v bytě na adrese Ţiţkova 50 a souhlasila s provedením výměny panem Milanem Paulíkem dle
předloţené cenové nabídky;
souhlasila s prodlouţením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1.6.2015 do 31.5.2016, na byt č. 1
na adrese Havlíčkova 194, na byt č. 10 na adrese Havlíčkova 194, na byt č. 6 na adrese Havlíčkova
194, na byt č. 5 na adrese Svatopluka Čecha 1143;
souhlasila, na základě předloţené nabídky se zadáním výměny oken v přísálí budovy Lidového domu
ve Starém Plzenci dle předloţené nabídky společnosti LD stav;
souhlasila se zpracováním výběrového řízení na zhotovitele projektu „Centrum sluţeb pro turisty“
společností Mazzepa za částku 22.000 Kč bez DPH;
vzala na vědomí informaci o jednání přípravy vyhledávací studie vedení nové cyklotrasu „PlzeňBrdy“, souhlasila se zapojením do projektu cyklostezka „Plzeň-Brdy“ formu vyhledávací studie
zpracovanou společností EDIP s.r.o. a podílem města ve výši 28.000 Kč bez DPH a schválila uzavření
smlouvy mezi městem a společností EDIP s.r.o. v upraveném znění předloţeného návrhu;
souhlasila s vypracováním znaleckého posudku na objekt Restaurace u hradu Radyně ing. Jaroslavem
Baxou za částku 9.700 Kč a schválila uzavření smlouvy mezi městem a Ing. Jaroslavem Baxou
v předloţeném znění;
schválil protokoly o otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Příkopové
vyţínací rameno k traktoru“ a souhlasila, na doporučení hodnotící komise, s uzavřením kupní
smlouvy na dodávku příkopového vyţínacího ramene k traktoru ve znění přílohy č. 3 zveřejněné
výzvy k podání nabídky s vybraným uchazečem ALFA PROFI s.r.o., Útěchov;
vzala na vědomí expertní posouzení nastavení finančních nástrojů v rámci koncesního řízení na
provozovatele vodohospodářského majetku města Starý Plzenec z pohledu současné provozní situace
vypracované společností Grant Thornton Advisory s.r.o., Praha a souhlasila s prodlouţením termínu
pro podání nabídek v koncesním řízení na výběr provozovatele vodohospodářského majetku města
v souladu se závěrem expertního posouzení;
stanovila návrh programu jednání 5. zasedání ZM dne 15.06.2015;
schválila rozpočtové opatření č. 3/2015 v předloţeném znění, kterým se navyšují rozpočtové výdaje
města v roce 2015 o 100.000 Kč;
schválila uzavření Smlouvy mezi městem a Plzeňským krajem č. 14422015 o poskytnutí účelové
dotace na Ekologické projekty 2015 z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt „Údrţbu dřevin v lokalitě
Ostrá Hůrka a Smetanova ul. Starý Plzenec“ ve výši 50.000 Kč v předloţeném znění;
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