Informace ze schůzí Rady města Starého Plzence
1. schůze – 7. ledna 2014
RM
vzala na vědomí rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace 4.965.874 Kč městu na provedení
investiční akce „Přístavba MŠ Vrchlického 853, Starý Plzenec“;
vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP, s. r. o., za měsíc listopad 2014;
uložila MěÚ zveřejnit výzvu k podávání ţádostí o úvěr Fondu rozvoje bydlení na zřízení kanalizační
přípojky s termínem do 30. 9. 2015;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejné zakázky malého rozsahu Restaurátorská
oprava sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty s doprovodnými sochami světců na Masarykově
náměstí ve Starém Plzenci, Hrad Radyně, Statické zajištění – úprava klenby okenního otvoru
v severní stěně paláce a Provedení restaurátorské opravy kašny se sochou puttiho na Masarykově
náměstí ve Starém Plzenci a s podáním ţádosti o dotaci na jejich realizaci z dotačního programu
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“;
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o výších trţeb ze vstupného do hradu Radyně a
rotundy
sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci za období turistické sezóny 2014 a z prodeje
turistických produktů a suvenýrů v K-Centru v roce 2014;
souhlasila se zadáním opravy 4 měřičů rychlosti (tzv. radarů) umístěných na komunikacích ve městě
podle předloţené nabídky společnosti SOVT – RADIO, spol. s r. o.;
vzala na vědomí informaci Ing. Meduny o nebezpečném úseku komunikace v Tymákovské ulici
v Sedlci pro chodce vzhledem k nefunkční povrchové dešťové kanalizaci a absenci chodníku a
souhlasila se zadáním zpracování projektu na vybudování chodníku a dešťové kanalizace v této
ulici;
schválila s účinností od 8. 1. 2015 aktualizovaný Organizační řád Městského úřadu Starý Plzenec;
vzala na vědomí vyúčtování akce „Vánoční Radyně“ předloţené OSHR a souhlasila s poskytnutím
výtěţku 18.485 Kč z této akce spolku OSHR coby daru na úhradu oprav naučné stezky a na pořízení
internetových stránek;
souhlasila s podáním ţádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti
informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2015“ na dotisk propagačního tiskového
materiálu Pohledová mapa města Starého Plzence pořízeného v roce 2013;
stanovila ceny za vývoz směsných komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které budou při nakládání s odpady v roce 2015 vyuţívat systém města, ve
výších 2.600 Kč včetně DPH při týdenním vývozu a 1.650 Kč při čtrnáctidenním vývozu jedné
nádoby o objemu 110 či 120 litrů a souhlasila se zmocněním pracovnice MěÚ Heleny Šaškové
k uzavírání a podepisování příslušných smluv s podnikateli pro rok 2015;
souhlasila s prodlouţením nájemních smluv o pronájmu některých bytů v bytových domech čp. 99
v Sedlci a čp. 49 v Ţiţkově ulici na dobu určitou do 31. 12. 2015;
souhlasila s podáním ţádosti o dotaci z programu MMR „Národní program podpory cestovního
ruchu, Podprogram Cestování dostupné všem“;
souhlasila s podáním ţádosti o dotaci z programu Plzeňského kraje „Podpora rozvoje cykloturistiky a
cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2015“ na pořízení projektové dokumentace pro
stavební povolení pro vybudování cyklostezky Starý Plzenec–Koterov;
souhlasila se svoláním 3. zasedání ZM na pondělí 9. 2. 2015 s předpokládaným programem:
- Diskuse o záměru směny pozemků v Nerudově ulici z důvodu záměru výstavby Penny Marketu,
- Veřejná prezentace VIZE rozvoje města,
- Ţádost o dotaci z programu podpory cestovního ruchu,
- Předfinancování projektu Konsolidace IT a nové sluţby TC Starý Plzenec;
jmenovala Miroslava Esterle a Janu Toušovou členy kulturní a školské komise;
zřídila pro funkční období rady města 2014–2018 komisi strategického rozvoje a prezentace památek
ve sloţení: předseda Mgr. Denisa Brejchová a členové: Ing. Pavel Gregorič, Hana Karnoldová,
Václav Fišer, Pavel Lang.

