Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
18. schůze – 10. června 2015
RM
schválila uzavření kupní smlouvy, jejímţ předmětem je prodej klavíru Förster IV. opus 114813
v předloţeném znění;
vzala na vědomí zápis z jednání komise strategického rozvoje a prezentace památek ze dne 21. 5.
2015 v předloţeném znění;
souhlasila s účastí města na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2015 ve dnech 24. - 26. září 2015 v hale
TJ Lokomotiva v Plzni a se zaplacením realizačního poplatku;
vzala na vědomí nabídky na elektronickou ochranu osob a zabezpečení budovy MěÚ a pokladny na
hradu Radyně a souhlasila s realizací zabezpečení dle předloţené cenové nabídky společnosti ER
Technik;
schválila zadání vyčištění vodoteče nad fotbalovým hřištěm ve Starém Plzenci dle předloţené nabídky
společnosti DYBS Plzeň s.r.o.;
schválila smlouvu mezi městem a Grant Thornton Advisory s.r.o. jejímţ předmětem je poradenská
činnost spočívající v nastavení finančních nástrojů v rámci koncesního řízení na provozovatele
vodohospodářského majetku města ve znění předloţeného návrhu;
schválila uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové osobní
dopravě mezi městem a Plzeňskými dopravními podniky, a.s. Plzeň, v předloţeném znění, jehoţ
předmětem je změna přílohy č. 1;
souhlasila s pořízením 1 ks kompletů zásahového obleku Tiger Plus a samostatných kalhot a
vojenského stanu pro potřeby jednotky z rozpočtových prostředků JSDH Starý Plzenec pro rok 2015;
schválila uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotního prostředí na projekt „Starý Plzenec-revitalizace
starého hřbitova“, jehoţ předmětem je prodlouţení termínu pro předloţení podkladů k závěrečnému
vyhodnocení akce do 31.7.2016 ve znění předloţeného návrhu;
souhlasila se zadáním zhotovení zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad v Máchově ulici na
pozemku města dle nabídky Michal Hrubý, Nepomucká 5, Plzeň;
vzala na vědomí došlé ţádosti nájemců a členů bytového druţstva „Andrejšky-druţstvo“ bytového
domu v Máchově a Májové ulici čp. 1250 – 1265 o předčasné doplacení úvěru – anuity a uložila
projednat se zástupci bytového druţstva „Andrejšky-druţstvo“ podmínky poţadovaného předčasného
splacení úvěru dle doporučení právníka;
vzala na vědomí ţádost o pronájem části pozemku v k. ú. Starý Plzenec, za účelem parkování
nákladního vozidla bez omezení provozu místní komunikace a nesouhlasila s poţadovaným
pronájmem části místní komunikace za tímto účelem v obytných zónách města;
schválila uzavření dodatku č. 2 k servisní smlouvě se společností IMPROMAT CZ spol. s r. o., jejímţ
předmětem je servis a údrţba kopírovacího stroje umístěného v knihovně MěÚ;
vzala na vědomí předloţené nabídky na propojení optiky mezi servery ZŠ Starý Plzenec a MěÚ Starý
Plzenec v rámci realizace veřejné zakázky „Konsolidace IT a nové sluţby TC Starý Plzenec“ a
souhlasila s realizací propojení optiky dle předloţené cenové nabídky společnosti FOS – Fibre Optics
Service s.r.o.,
souhlasila s poskytnutím odměny za I. pololetí 2015 řediteli ZUŠ Starý Plzenec v dohodnuté výši,
která mu bude vyplacena z rozpočtových prostředků školy;
vzala na vědomí ţádost na prodlouţení smlouvy na pronájem nebytových prostor ve Smetanově ulici
č.p. 68 za účelem prodeje ovoce a zeleniny a souhlasila s prodlouţením smlouvy na dobu určitou a to
do 30. 6. 2016 po zveřejnění záměru;
souhlasila s uskutečněním akce Radoušovy hry, konané ve spolupráci s Občanským spolkem Hůrka a
Radyně na hradě Radyni dne 19.09.2015 od 13:00 do 18:00 hodin dle předloţeného programu a
předběţného rozpočtu;
vzala na vědomí předloţené cenové nabídky na provedení malby sálu v Lidovém domě a souhlasila
se zadáním zakázky panu Luďkovi Bernardovi, jako nejniţší předloţené nabídce;
souhlasila se zadáním zakázky na výměnu nástěnných svítidel v sálu Lidového domu dle předloţené
nabídky Michala Metličky;
schválila uzavření smlouvy mezi městem a společností LD stav Plzeň na provedení výměny oken
v přísálí Lidového domu ve Starém Plzenci v předloţeném znění;
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vzala na vědomí přehled zakázek PRONAP s.r.o. na 23. – 26. týden 2015;
vzala na vědomí došlé ţádosti o dotaci subjektů: Základní kynologická organizace ve výši 8.000 Kč,
Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci ve výši 10.000 Kč, Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých České republiky ve výši 2.000 Kč, Občanské sdruţení zdravotně
postiţených Staroplzenecko ve výši 14.000 Kč, Vlasteneckodobročinná obec Baráčníků Starý Plzenec
ve výši 1.000 Kč, Házenkářský klub Bohemia Sekt Starý Plzenec ve výši 50.000 Kč, schválila
poskytnutí dotace subjektům v plné výši: Základní kynologická organizace ve výši 8.000 Kč,
Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci ve výši 10.000 Kč, Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých České republiky ve výši 2.000 Kč, Vlasteneckodobročinná obec
Baráčníků Starý Plzenec ve výši 1.000 Kč souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace těmto subjektům v předloţeném znění;
stanovila pro II. pololetí 2015:
a) termíny schůzí RM ve dnech: 8. a 22. července, 5. a 19. srpna, 9. a 23. září, 7. a 21. října,
11. a 25. listopadu, 9. prosince
b) termíny zasedání ZM: pondělí 14. září (pracovní porada členů ZM se bude konat v pondělí 7. září),
pondělí 14. prosince (pracovní porada členů ZM se bude konat v pondělí 7. prosince;
souhlasila s vybudováním venkovního přípojného místa el. energie na návsi v Sedlci a uložila podat
ţádost o zřízení přípojného místa na ČEZ Distribuce, a.s. a zajistit příslušnou dokumentaci;
souhlasila s pořízením spárové řezačky pro řezání ţivičných nebo betonových povrchů;
uložila prověřit, zda bývalí nájemníci bytů ve vlastnictví města a jejich rodinní příslušníci, kteří jiţ
tyto byty neuţívají, mají v těchto bytech stále hlášený trvalý pobyt a u takovýchto občanů podat ţádost
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu;
souhlasila s poskytnutím peněţitých darů členům komise pro občanské a sociální záleţitosti za jejich
práci v I. pololetí 2015 ve výších podle návrhu předsedkyně komise;
jmenovala pro výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na projekt „Centrum sluţeb pro turisty – předhradí hradu Radyně, Starý
Plzenec“ ve sloţení členové: Ing. Michal Cvikl, ing. Antonín Švehla, ing. Stanislav Nesnídal, Ivo
Hruška, Václav Podrouţek náhradníci: Ing. Martin Bolek, Martin Soukup, ing. Milan Froněk, Petr
Kříţek, Bc. Václav Vajshajtl;
souhlasila s podáním ţádosti o dotaci do Dotačního programu pro prezentaci města Plzně a cestovní
ruch v roce 2015 na projekt „Jazykové mutace webových stránek města Starý Plzenec a propagačního
spotu“;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na tisk
Radyňských listů včetně předtiskové úpravy;
schválila poskytnutí dotace subjektům v upravené výši z důvodu omezeného mnoţství finančních
prostředků a zachování stejné výše příspěvku ţadatelům jako v roce 2014: Občanské sdruţení
zdravotně postiţených Staroplzenecko ve výši 13.000 Kč, Házenkářský klub Bohemia Sekt Starý
Plzenec ve výši 20.000 Kč a souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto
subjektům v upraveném znění;
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