Informace ze schůzí Rady města Starého Plzence
5. schůze – 18. února 2015
RM
prohlásila, že došlo k nesrovnalostem mezi čteným a schváleným zněním návrhu usnesení a
výslednou podobou vydaného usnesení č. 03.08/2015 z 3. jednání ZM Starý Plzenec konaného dne
9.02.2015, navrhla s ohledem na právní jistotu občanů města, orgánů města i jednotlivých
zastupitelů a s ohledem na právní perfektnost rozhodnutí přijatých zastupitelstvem města, aby
Zastupitelstvo města Starý Plzenec zrušilo usnesení č. 03.08/2015 z 3. jednání ZM Starý Plzenec
konaného dne 09.02.2015 a doporučila, aby Zastupitelstvo města Starý Plzenec znovu projednalo a
znovu hlasovalo o záměru směny pozemků v majetku města v souvislosti se zamýšlenou výstavbou
provozovny Penny market, nebo aby po přezkoumání zákonných podmínek vyhlášení místního
referenda a posouzení předpokládaných výdajů a časové náročnosti přijalo usnesení o tom, že
citovaný záměr směny pozemků, resp. výstavba provozovny Penny market, bude předmětem
vyhlášení místního referenda;
vzala na vědomí informaci nájemce společnosti UPC ČR s.r.o. o snížení počtu antén umístěných na
hradu Radyně a schválila technickou specifikaci upravující výši nájemného v předloženém znění;
vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP s.r.o na 6. – 9. týden 2015, aktualizovaný
neauditovaný hospodářský výsledek za rok 2014 včetně písemného komentáře vedení společnosti a
zápisy z jednání s výborem ZO OS KOVO PRONAP;
vzala na vědomí informaci místostarosty o plnění a vyhodnocení Plánu preventivně výchovné
činnosti města na úseku požární ochrany pro rok 2014 a schválila Plán preventivně výchovné
činnosti města na úseku požární ochrany pro rok 2015;
vzala na vědomí protokol a inspekční zprávu z kontroly provedené Českou školní inspekcí,
Plzeňským inspektorátem dne 22. 11. 2012 v Základní škole Starý Plzenec a zprávu o přijatých
opatřeních ředitele školy;
vzala na vědomí žádosti týkající se odstranění vzrostlých stromů na městském hřbitově z důvodu
poškozování náhrobních desek a souhlasila s vypracováním projektů, které budou řešit revitalizaci
zeleně na hřbitově a opravu hřbitovní zdi;
vzala na vědomí požadavek odbor ŽP MěÚ na základě žádostí občanů o úpravu dřevin na sídlišti
v Nerudově ulici u bytových domů č.p. 812 a 813, souhlasila s pokácením náletových a
neperspektivních dřevin dle předložené nabídky společnosti Prostrom Bohemia s.r.o. a navrhla
provést novou výsadbu méně vzrůstných okrasných dřevin po zpracování generelu zeleně;
souhlasila na návrh odboru ŽP MěÚ, s pokácením stromů na pozemcích města p. č.78/2 v k.ú. Starý
Plzenec (jedna douglaska tisolistá) z bezpečnostních důvodů a výsadbou tří nových keřů na stejném
pozemku, p. č.33/92 v k.ú. Starý Plzenec (jedna lípa velkolistá) z důvodu špatného zdravotního stavu
stromu a s novou výsadbou lípy na témže pozemku;
vzala na vědomí Zápis č. 1 z jednání komise strategického rozvoje a prezentace památek ze dne
12.2.2015;
schválila uzavření Smlouvy mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí
finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje
v předloženém znění;
schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností morez stavební s. r. o., uzavřené
9. 7. 2014, v předloženém znění, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení přístavby
budovy mateřské školy ve Starém Plzenci do 30. 04. 2015;
vydala aktualizovaný Řád ohlašovny požárů města Starého Plzence v předloženém znění
schválila uzavření nájemní smlouvy s Bc. Václavem Vajshajtlem na pronájem části pozemku parc. č.
210/63 v k. ú. Starý Plzenec v předloženém znění;
schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0009934/05 na pozemcích města parc. č. 718, parc. č.
719/40, parc. č. 719/41, parc. č. 719/45, parc. č. 719/58, parc. č. 719/60, parc. č. 719/62, parc. č.
719/64, parc. č. 719/66, parc. č. 719/68, parc. č. 719/70, parc. č. 719/72 a parc. č. 1458/13 v k. ú.
Starý Plzenec se společností ČEZ Distribuce, a. s. v předloženém znění;

souhlasila na základě vyjádření komise pro občanské a sociální záležitosti a sociálního a správního
odboru MěÚ, s přidělením uvolněného bytu 1+0 v DPS čp. 194 v Havlíčkově ulici Marii Pavlíkové;
souhlasila s vypracováním projektové dokumentace pro realizaci stavby Centrum služeb pro turisty
dle nabídky společnosti Atelier Soukup, s.r.o. a schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 2015004 se
společností ATELIER SOUKUP s. r. o. se sídlem Klatovská 11, Plzeň v předloženém znění;
souhlasila na základě předložené dokumentace společností Investice Pubec, s.r.o. se změnou
umístění přípojek elektřiny, plynu a horské vpusti v lokalitě pod hřištěm ve Starém Plzenci při
zachování počtu přípojek elektřiny a plynu v celé zóně, přičemž realizaci změny zajistí investor;
vzala na vědomí nabídku společnosti ISIG INVEST k.s. Losiná na prodej nemovitostí, tj. parcela st.
576/1 o celkové výměře 65 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parcela st. 576/2 o celkové výměře 1 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, parcela st. 576/3 o celkové výměře 166 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parcela p.č. 298/16 o celkové výměře 90 m2, ostatní plocha a budova č.p. 538, rodinný dům na
pozemcích parc. č. st. 576/1, st. 576/2, st. 576/3, vše zapsané na LV č. 2552 v k.ú. Starý Plzenec, část
obce Starý Plzenec, katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město a navrhla
vyžádat stanovisko Stavební komise a Komise strategického rozvoje a prezentace památek a zadat
zpracování znaleckého posudku;
změnila termín zasedání ZM z 16. března na 23. března 2015 (pracovní porada členů ZM se bude
konat 16.3.2015;
souhlasila s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora projektů a
činností - ochrana přírody a krajiny“ na projekt „Údržba dřevin v lokalitě Ostrá hůrka a Smetanova
ulice ve Starém Plzenci;
vzala na vědomí rozhodnutí Státního fondu životního prostředí č. 115D122004060 o poskytnutí
dotace ve výši 335 657,49 Kč na realizaci projektu „Starý Plzenec – revitalizace starého hřbitova“ a
schválila uzavření Smlouvy č. 14182466 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí v předloženém znění;

6. schůze – 24. února 2015
RM
vzala na vědomí písemný komentář k hospodářským výsledkům společnosti PRONAP s. r. o. za rok
2014, obchodnímu plánu na rok 2015 s výhledem na rok 2017 včetně osobní prezentace vedení
společnosti Karla Sokola a Ing. Petra Blabola a informace o zapojení společnosti do Projektu
kapitálových účastí Czech Link agentury Czechinvest

