Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
20. schůze – 24. června 2015
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jmenovala dalšího člena školské a kulturní komise rady města Lucii Korbelíkovou;
vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP s.r.o za měsíc květen 2015;
souhlasila se zadáním vypracování Dokumentace pro stavební povolení na projekt „Hřbitov –
stavební a sadovnické úpravy“ dle předloţené nabídky Bc. Jany Kadlecové, DiS., Druztová;
schválila uzavření Smlouvy mezi městem a obchodní společností Plzeňské sluţby s.r.o. jejímţ
předmětem je provádění pravidelných odečtů, rozúčtování a vypracování ročního vyúčtování
s dohodou o dodávce a montáţi poměrových měřidel v bytovém domě Havlíčkova 194 ve Starém
Plzenci v předloţeném znění;
souhlasila, na ţádost jednatele společnosti Sýkora Kovo, s.r.o. Plzeň Stanislava Sýkory s výměnou a
novým umístěním nevyhovujícího dopravního zrcadla nainstalovaného u ţelezničního podjezdu ve
Starém Plzenci za účelem zajištění bezpečného výjezdu z ulice Luční na Ţiţkovu a uložila zajistit
potřebnou dokumentaci a instalaci nového dopravního zrcadla k ţelezničnímu podjezdu do ulice
Ţiţkova;
vzala na vědomí
a) výsledek přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ Starý Plzenec na školní rok 2015/2016
předloţený ředitelkou školy,
b) rozhodnutí ředitelky MŠ Starý Plzenec o změně výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte na
období 01.09.2015-31.08.2016 na částku 280 Kč měsíčně,
c) oznámení ředitelky MŠ Starý Plzenec o uzavření školy v době prázdnin od 13.07. do 14.08.2015 a
souhlasila s udělením výjimky ze stanoveného počtu dětí ve třídě ze stávajících 24 na 28 dětí pro
školní rok 2015/2016;
vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního
programu Ţivotní prostředí z prostředků SFŢP ČR k pořízení svozového vozidla na bioodpad a
souhlasila se zadáním zpracování kompletní zadávací dokumentace a administrace výběrového řízení
včetně zpracování monitorovacích zpráv společnosti DOMOZA projekt s.r.o. dle předloţené nabídky;
schválila uzavření smluv mezi městem a společností KVAS o.s., Čermákova 1126/1, Praha, jejichţ
předmětem je prezentace obce Starý Plzenec, jejího kulturního dědictví a její propagace jako turistické
destinace a vyuţití mediální publicity v souvislosti s projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015 v předloţených zněních;
schválila uzavření Smlouvy mezi městem a Krpejš Jaroslav – projekce ekologických staveb Blovice,
jejímţ předmětem je zpracování dokumentace pro stavební povolení v náleţitostech dokumentace pro
provádění stavby na projekt „Starý Plzenec Sedlec, ulice Smetanova, Příční – prodlouţení vodovodu“
v upraveném znění předloţeného návrhu;
schválila smlouvu mezi městem a společností CYRRUS ADVISORY, a.s. jejímţ předmětem je
vzájemná spolupráce při vyhledávání dotačních moţností ve znění předloţeného návrhu;
souhlasila s poskytnutím odměny za I. pololetí 2015 ředitelce Mateřské školy Starý Plzenec
v dohodnuté výši, která jí bude vyplacena z rozpočtových prostředků školy;
souhlasila s prodlouţením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1.7.2015 do 30.6.2016, na byt na
adrese Ţiţkova 50, na byt na adrese Masarykovo nám. 70, na byt na adrese Ţiţkova 50, na byt na
adrese Sedlec 99, na byt na adrese Sedlec 99, na byt na adrese Svatopluka Čecha, na 2 byty na adrese
Havlíčkova 194;
souhlasila s poskytnutím peněţitých darů členům školské a kulturní komise za jejich práci v I. pololetí
2015 ve výších podle návrhu předsedkyně komise;
vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ve zjednodušeném
podlimitním řízení na Centrum sluţeb pro turisty – předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec, schválila
pořadí uchazečů dle bodu č. 7 zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a vyloučení uchazečů W & W
STAVBY s.r.o. Kollárova 420/24 Plzeň, IČ 25240587 a PENSTAV, spol.s r.o., Boţkovské náměstí
1/14 Plzeň, IČ 14705176 a pověřila na návrh hodnotící komise starostku města uzavřením smlouvy se
společností STAFIS-KT s.r.o. Pačejov – nádraţí 74, IČ 25219090, která předloţila nejniţší cenovou
nabídku a v případě odstoupení, s uchazečem v dalším pořadí;
schválila, v souladu s vyjádřením stavební komise a stavebního technika města změnu stavby
veřejného osvětlení v obytné zóně Pod Hřištěm ve Starém Plzenci před jejím dokončením spočívající
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ve změně umístění veřejného osvětlení v ulici Kpt. Jaroše aţ po ulici Čachna, z důvodu demontáţe
rozvodu NN ČEZu a nahrazením ho novým systémem s osvětlovacími stoţáry, vzala na vědomí
předloţené nabídky na dodávku LED svítidel veřejného osvětlení a souhlasila se záměnou
výbojkových svítidel sodíkových Malaga za LED svítidla dle předloţené nabídky společnosti EXX
s.r.o., Karlovarská 14, Praha 6, IČO 63984261 v lokalitě Pod hřištěm;
souhlasila, na podkladě doporučení komise pro občanské a sociální záleţitosti a sociálního a
správního odboru MěÚ s přidělením volných bytů a s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou, od
1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, na 2 byty na adrese Sedlec 99 a na 2 byty na adrese Smetanova 292;
vzala na vědomí ţádost na prodlouţení smlouvy na pronájem skladu v areálu sokolovny na adrese
Masarykovo nám. 70 a souhlasila s prodlouţením smlouvy na dobu určitou a to do 31.7.2016;
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