Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
7. schůze – 4. března 2015
RM
vzala na vědomí informaci místostarosty o zapojení města do realizace projektu Mikroregionu
Radyně „Obnova pamětních kříţků, Boţích muk, kapliček a pomníků v obcích MiR“ za vyuţití
dotačního titulu Plzeňského kraje jehoţ součástí bude oprava Boţích muk na pozemku města parc. č.
1657 a souhlasila s realizací a financováním projektu opravy Boţích muk i v případě, ţe na projekt
nebude poskytnuta dotace;
souhlasila dle předloţené nabídky společnosti Plzeňské sluţby s. r. o, s provedením výměny
elektronických indikátorů tepla a rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v bytech v majetku
města a schválila uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě mezi městem a společností Plzeňské
sluţby a.s., jehoţ předmětem je poníţení stanovené ceny za správu bytových jednotek ve znění
předloţeného návrhu;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – Dodávka
interiérového vybavení do přístavby Mateřské školy ve Starém Plzenci;
vzala na vědomí oznámení společnosti VK Radouš, s. r. o. o pořádání hudební produkce DJ Pixie
20.03.2015 v Lidovém domě od 21:00 h do 02:00 h a koncertu kapely Sodoma Gomora 27.3.2015 od
21:00h do 02:00 h a ţádost o povolení výjimky pro ukončení těchto akcí po 22:00 h a udělila
společnosti poţadovanou výjimku a povolila dobu ukončení hudebních produkcí v 02:00 h 20. a 27.
03. 2015 za předpokladu dodrţení podmínek stanovených vyhláškou města;
jmenovala na volební období 2014 – 2018 další členy komise pro občanské a sociální záleţitosti:
Zdena Kohoutová, Alena Šiková a Marie Šimková;
nesouhlasila s prominutím pohledávky města ve výši 14.632 Kč za pronájem části pozemku města
parc. č. 2136/1 a uložila dohodnout splátkový kalendář;
vzala na vědomí informaci podnikatele Romana Audese - CITY MUSIC o pořádání pěvecké soutěţe
dětí ZŠ Starý Plzenec a ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec „Nebe plné hvězd“ v Lidovém domě 26. 3.
2015 a jeho ţádost o poskytnutí dotace na ozvučení akce ve výši 4 000 Kč a nesouhlasila s
poskytnutím dotace z rozpočtu města na pořádání akce „Nebe plné hvězd“;
nesouhlasila na základě vyjádření odborného lesního hospodáře města s pokácením dubového
porostu na pozemku města p.č. 269/3 v Sedlci, které poţadují vlastníci sousedních pozemků p. č.
269/2, 269/9, 269/10 a 269/11;
vzala na vědomí ţádost společnosti SUMMIT DRIVE, s. r. o. o povolení uspořádání 12. ročníku
závodu horských kol ŠKODA BIKE marathon dne 23. 05. 2015 v městských lesích kolem hradu
Radyně a souhlasila s uspořádáním závodu za předpokladu uzavření příslušné smlouvy mezi
společností a městem a úhrady finančního příspěvku na opravu lesních cest ještě před konáním
závodu;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele
stavby „Starý Plzenec, prodlouţení vodovodu v ulicích Nepomucká, Sládkova, 28.října, Hálkova“ dle
projektové dokumentace zpracované Ing. Josefem Maškem a na zhotovitele stavby v rámci
revitalizace starého hřbitova „Revitalizace- venkovní stavební úpravy podle zpracované projektové
dokumentace LG Projekt ing. Ludmily Georgievové Plzeň;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Starý Plzenec k 31. 12. 2014 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 269 777,53 Kč převedením 50% do rezervního fondu a 50% do
fondu odměn podle návrhu ředitele školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sedlec 31. 12. 2014 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 28 567,23 Kč převedením 50% do rezervního fondu a 50% do fondu
odměn podle návrhu ředitelky školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZUŠ Starý Plzenec k 31. 12. 2014 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 59 339,37 Kč převedením 20% do rezervního fondu a 80% do fondu
odměn podle návrhu ředitele školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Starý Plzenec k 31. 12. 2014 a
rozdělení hospodářského výsledku ve výši 311 867,28 Kč převedením 80% do rezervního fondu a
20% do fondu odměn podle návrhu ředitelky školy;

vzala na vědomí poţadavek v rámci stavebního řízení pro realizaci stavby „Kanalizace Luční ulice –
Starý Plzenec“ uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene-sluţebnosti a nabytí tohoto práva
pro město na pozemku parc. č. 710/13 v k. ú. Starý Plzenec a souhlasila předběţně s nabytím práva
zřízení věcného břemene-sluţebnosti na citovaném pozemku;
vzala na vědomí cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na přeloţku veřejného
osvětlení, části ulice Luční, Starý Plzenec a přeloţku veřejného osvětlení, části ulic Sládkova, 28.
října, Dr. Beneše a Gorkého a souhlasila se zadáním projekčních prací na veřejné osvětlení na výše
uvedené akce dle předloţené nabídky ing. Jana Linharta, Sušice;
vzala na vědomí informaci tajemníka Městského úřadu o nevyhovujícím technickém stavu vozidel
Multicar vyuţívaných oddělením údrţby města, souhlasila s nákupem nového svozového vozidla za
předpokladu získání dotace a se zpracováním ţádosti o dotaci a administrací projektu z programu
OPŢP na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady“ společností UniConsulting s.r.o. dle předloţené
nabídky a schválila uzavření smlouvy mezi městem a společností UniConsulting s.r.o. ve znění
předloţeného návrhu;
vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko Českého svazu ţen k prodeji a směně pozemků v historické
části Starého Plzence za účelem stavby Penny Marketu zaslané předsedkyní Evou Vackovou a názory
SVJ Nerudova 765/766 k tématu Penny Marketu;
souhlasila se zadáním vypracování projektových dokumentací na realizaci rekonstrukce zdroje tepla
2. etapy a hydraulického propočtu v Základní škole Starý Plzenec dle předloţené nabídky Ing.
Martina Hadravy;
souhlasila na základě předloţené nabídky Vodárny Plzeň a.s. se zadáním provedení inspekce
stavebně technického stavu odlehčovací stoky v úseku ulic Mikoláše Alše, Nepomucká a Smetanova
v předpokládané délce 670 m v návaznosti na zpracování projektové dokumentace II. etapy
rekonstrukce ulice Nepomucká, jejíţ součástí je odvodnění této komunikace;

