Informace ze schůzí Rady města Starého Plzence
4. schůze – 4. února 2015
RM
vzala na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vydání stanoviska
města k zamýšlenému převodu pozemků České republiky parc. č. st. 921 v k.ú. Starý Plzenec na
nabyvatele, kterým je společnost ČEZ Distribuce, a.s. a souhlasila se zamýšleným převodem
pozemku parc. č. st. 921 v k.ú. Starý Plzenec ve vlastnictví České republiky na společnost ČEZ
Distribuce, a.s.;
vzala na vědomí žádost Luboše Lence, o prodej nebo pronájem objektu bývalé nepoužívané vodárny
v Heydukově ulici postavené na pozemku města parc. č. st. 78/2 v k. ú. Starý Plzenec, za účelem
využití jako skladového prostoru a souhlasila s pronájmem výše uvedených nemovitostí;
vzala na vědomí upozornění odboru výstavby na závazek stavebníka MUDr. Karla Svidenského dle
uzavřené plánovací smlouvy ze dne 01. 12. 2009 darovat městu geometricky oddělenou část pozemku
parc. č. 310/24 v k. ú. Starý Plzenec v jeho vlastnictví, pro budoucí vybudování chodníku nebo jiné
části komunikace v Havlenově ulici a souhlasila s bezúplatným nabytím části výše uvedeného
pozemku;
vzala na vědomí žádost Jiřiny Johnové o ukončení pronájmu zahrádky parc. č. 719/63 v k. ú. Starý
Plzenec v Luční ulici, souhlasila s uzavřením Dohody o ukončení nájemní smlouvy a uložila
zveřejnit záměr pronájmu zahrádky parc. č. 719/63 v k. ú. Starý Plzenec v Luční ulici se stanovenou
dobou pronájmu na dobu určitou do 31.10.2021;
schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. EP-12-0002120/1 „Starý Plzenec, Radyňská u přejezdu – k. NN“ na pozemcích města
parc. č. 123/11, 123/12, 1411/11, 1411/44, 1411/51, 1411/77, 1411/82 a 1411/83 v k. ú. Starý Plzenec
v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost Lenky Coufalové o pronájem pozemku parkoviště pod hradem Radyně
(parc. č. 298/10 v k. ú. Starý Plzenec) za účelem uspořádání kulturní akce „Extra Extraband revival“
dne 15.08.2015 a nesouhlasila na základě vyjádření odboru správy městských lesů s požadovaným
pronájmem pozemku;
souhlasila v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, s vyvěšením tibetské vlajky na stožáru
města na Masarykově náměstí dne 10.03.2015;
souhlasila na žádost K – Centra s konáním kulturní akce v sále Lidového domu ve Starém Plzenci
pod názvem „Pepíci a Pepičky“ v sobotu 21. března 2015 v době od 17:00 do 24:00 h;
vzala na vědomí zápis sportovní komise ze dne 2.2.2015 a uložila sportovní komisi zpracovat
„Koncepci sportu ve městě Starý Plzenec“;
jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace v koncesním řízení „Výběr provozovatele
vodohospodářského majetku města Starý Plzenec“, vyhlášeném ve Věstníku veřejných zakázek pod
číslem 404819 ve složení Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, aut. Ing., Ing. arch. Pavla Burešová;
souhlasila s poskytnutím konzultační činnosti v rámci řešení ekonomických procesů ve společnosti
PRONAP s.r.o. dle předložené nabídky Ing. Martina Blažka;
vzala na vědomí informaci starostky o jednání s Plzeňskými dopravními podniky města Plzně o
možnosti zavedení nového tarifu ve vnější zóně na linkách č. 51, 32, N11;
souhlasila se zpracováním žádosti o dotaci do Národního programu pro cestovní ruch 2015 na projekt
„Centrum služeb pro turisty“ společností BS Central dle předložené nabídky;

