Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
9. schůze – 19. března 2015
RM
vzala na vědomí oznámení SDH Sedlec o pořádání akcí „Staročeské máje“ dne 23. 05. 2015 a
„Oslavy 125. výročí SDH Sedlec“ dne 01. 08. 2015;
vzala na vědomí ţádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města,
souhlasila na návrh odboru ŢP a po projednání s OS Kvetoucí stromy s pokácením jednoho dubu a
jedné třešně na náklady ţadatelů včetně zajištění nové výsadby a nesouhlasila s pokácením jedné
douglasky tisolisté a jedné borovice lesní;
souhlasila na ţádost vedoucí K-Centra, s konáním zábavní akce pro děti s názvem „Piráti“ v sobotu
dne 29. 08. 2015 v areálu víceúčelové poţární nádrţe ve Starém Plzenci dle předloţeného návrhu;
vzala na vědomí další došlou ţádost Ladislava Sýkory v době zveřejnění záměru, o pronájem objektu
bývalé nepouţívané vodárny v Heydukově ulici a uložila vyzvat ţadatele k předloţení nabídkové
ceny v zalepené obálce a předloţit RM;
souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy za stanovených podmínek na pronájem zahrádky v Luční
ulici na dobu určitou s Danou Bukovanskou;
vzala na vědomí ţádost Aleny Černé o ukončení pronájmu zahrádky v Luční ulici;
vzala na vědomí vyúčtování plesu města a ZŠ Starý Plzenec konaného 28. 2. 2015 v Lidovém domě
se ziskem 76.977 Kč a souhlasila na návrh vedoucí K-Centra, s navýšením rozpočtu K-Centra v roce
2015 o tuto částku;
vzala na vědomí předloţené cenové nabídky na opravu památníku obětem I. a II. sv. války
umístěného na náměstí ve Starém Plzenci a souhlasila se zadáním prací panu Karlu Granátovi, který
předloţil nejniţší cenovou nabídku;
vzala na vědomí ţádost SOU obchodu a řemesel s.r.o., o prodlouţení nájemní smlouvy na dobu
určitou, od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2017, na nebytové prostory v objektu Raisova 96;
souhlasila s prodlouţením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1.4.2015 do 31.3.2016, na byt č. 2
na adrese Sedlec 99 s paní Petrou Chalupovou, na byt č. 19 na adrese Sedlec 99 s paní Jiřinou
Babkovou, na byt č. 14 na adrese Havlíčkova 194 s paní Marií Šimkovou, na byt č. 1 na adrese
Svatopluka Čecha 1143 s paní Alenou Kučerovou, na byt č. 2 na adrese Svatopluka Čecha 1143
s paní Gabrielou Fuksovou;
vzala na vědomí Zápis z jednání s nájemcem Lidového domu ve Starém Plzenci ze dne 16. března
2015 a uložila vypracovat návrh smlouvy o spolupráci s nájemci Lidového domu, jejímţ předmětem
bude zejména spolupráce při pořádání kulturních a společenských akcí ve spolupráci s městem a
podpora pivovaru;
souhlasila se zajištěním koordinátora bezpečnosti práce na realizaci investiční akce „Výstavba
sběrného dvora odpadů města Starý Plzenec“ dle předloţené nabídky Ing. Tomáše Honégera Plzeň;
stanovila termíny pro uzavírání občanských sňatků pro období září – prosinec 2015 na dny: 05. září,
10. října, 14. listopadu a 12. prosince;
vzala na vědomí ţádost Ing. Mirky Vyskočilové, členky školské a kulturní komise RM, týkající se
spolupráce města při zajištění Velikonočních trhů v Sedlci dne 5. 4. 2015;
souhlasila na ţádost Klubu orientačních sportů Slavia VŠ Plzeň s konáním oblastního závodu
v orientačním běhu dne 12. 04. 2015 v městských lesích kolem hradu Radyně;
vzala na vědomí Územní studii obytná zóna „Starý Plzenec, Pod Hřištěm“ a souhlasila s vloţením
územní studie pořizovatelem MMP-OSS do evidence územně plánovací činnosti;
souhlasila na ţádost předsedkyně Školské a kulturní komise Mgr. Marcely Bardounové s pořádáním
výtvarné a literární soutěţe pro MŠ, ZŠ a ZUŠ "Víš, kde byla Stará Plzeň?", která bude zakončena
vyhlášením vítězů a výstavou prací 29. 5. a 20. 6. 2015 v kostele na Malé Straně ve Starém Plzenci;
vzala na vědomí zápis z jednání zpracovaný na základě informací poskytnutých Ing. Jiřím Tetzeli
dne 18. 3. 2015 k současnému stavu nákupního střediska Radyně ve Starém Plzenci, jehoţ je
majitelem;

